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 ُحْؽؿ افتصقير بافؽامرا

 افباحث تلفقػ

 رجب أمحذ بً ذلنود آل  

م فف  راجعف وَؿدَّ

ث افػؼقف ادَُػِّسِّ افشقخ افقافد مة ادَُحدِّ  ؾضقؾة افَعَّلا

 مصطفى بً العذوي

 َحِػظف اهلل وَمتاعف بافصحة وافعاؾقة

 (رية ظـ وافدة ادمفػ رمحات اهلل ظؾقفاهذا افؽتاب صدؿة جا)

 الناشس: داز الفقساء
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026 

 و0249 هـ /4112 الطبعة األوىل

 ُحكه التصوير بالكامريا
تأليف: أمحد بن حمنود آل رجب

 عذد الصفحات

 

 م26237/2028رؿؿ اإليداع: 

إال بإذن املؤلف،  جيىش الطبع التجازي ال
 نرتنت جماًنا.على اإل ح بنشسهمسوُي
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J J 

J J 

 الناشس: داز الفقساء.    

زية عن والدة هرا الكتاب صدقة جا) 
 (املؤلف زمحات اهلل علًوا
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 :ث مصطػك بـ افعدوي بخط يدهدِّ َح مؼدمة صقخـا افػؼقف ادُ 
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 م2028ـ  4ـ  2 هـ  ادقاؾؼ2439ـ رجب ـ  23يقم األحد  تاريخ ـتابة ادؼدمة:
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  مقذمة املؤلف

 إن احلؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ ذور

ضؾؾ ـ يُ ِضؾ فف، ومَ ـ هيده اهلل ؾال مُ أكػسـا ومـ شقئات أظامفـا، مَ 

  .هادي فف ؾال

 ا ظبدهٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأصفد أن حمؿدً  نْ وأصفد أَ 

 ورشقفف.

َّٓ }ؿال تعاػ: َـّ إ َٓ ََتُقُت ـَ آَمـُقا اتَُّؼقا اهللَ َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ِذي َا افَّ َيا َأهيه

 [ .202]آل ظؿران:  {َوَأكُتؿ ُمْسِؾُؿقنَ 

ُؽُؿ افَِّذي َخَؾَؼُؽؿ ِمـ كَّْػٍس يَ }وؿال تعاػ: َا افـَّاُس اتَُّؼقا َربَّ ا َأهيه

ثًِرا َوكَِساًء َواتَُّؼقا  َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفا ـَ  ًٓ َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفاَم ِرَجا

اَن َظَؾْقَؽْؿ َرِؿقًبا اهللََّ افَِّذي َتَساَءُفقَن بِِف َوإَْرَحاَم إنَّ  ـَ  . (1){اهللََّ 

                                                 

 [ .22]افـساء: (2)
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ًٓ َشِديًدا. }وؿال تعاػ: ـَ آَمـُقا اتَُّؼقا اهللََّ َوُؿقُفقا َؿْق ِذي َا افَّ َيا َأهيه

َوَيْغِػْر َفُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِِع اهللََّ َوَرُشقَفُف  ُيْصؾْح َفُؽْؿ َأْظاَمَفُؽؿْ 

 .(1){َؾَؼْد َؾاَز َؾْقًزا َظظِقامً 

 :أما بعد

ي حمؿد، وذ دْ ي هَ دْ سـ الَ ن أصدق احلديث ـتاب اهلل، وأحنؾ 

 . (2)وـؾ بدظة والفة ،وـؾ حمدثة بدظة حمدثاهتا، إمقر

                                                 

 [ .72 - 70]األحزاب:  (2)

بلشاكقد ؾقف وشؾؿ صذ اهلل ظ ويت ظـ رشقل اهلل وؿد رُ  (خطبة احلاجة) كؿا َس هذه تُ ( 2)

 .وضرق تصح هبا

ثبت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل وال تَ  صاذة   لـؾ ضَّلفة يف افـار( وه)و إال أكف  يف زيادة 

  .ظؾقف وشؾؿ

وـؾ ضَّلفة يف ) :اهلل( َيُؼْؾ)يؼصد رشقَل  ومل :ؿال صقخ اإلشَّلم ابـ تقؿقة ـ رمحف اهلل ـ

  .(292/ 29كظر ـَّلمف يف جمؿقع افػتاوى )ا (.افـار

 صقخـا مصطػك بـ افعدوي حػظف اهلل. اأمامل مرارً ػفا عا وؿد َض 

 مؽة .  /ط (2/4فشقخـا ) (ب افعامُخطَ ـتاب ) واكظر 

إذ ؿد  :األؿرب إػ كػز ضعػفا (ـؾ ضَّلفة يف افـار)وزيادة  :ؿال صقخـا ـ حػظف اهلل  ـ

 د هبا راٍو دون ؽره مـ افثؼات األثبات .را ػَ تَ 
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 وبعد:

هبا  ؾفذا بحث يف مسلفة مـ أهؿ ادسائؾ ادعاسة افتل ظؿت

ز، وبغ  افبؾقى ، وُأفِّػت ؾقفا ممفػات وأبحاث ظديدة، بغ جُمقِّ

م ومشدد يف افتحريؿ!!   ُُمرِّ

( افتصقير بافؽامراػقتقؽرايف ( أو )أال وهل مسلفة )افتصقير اف

تؾؽ ادسلفة افتل مل تؽـ معروؾة وال مقجقدة يف زمان رشقل اهلل 

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وال يف زمان افؼرون ادػضؾة. 

 :اختؾػ ؾقفا أهؾ افعؾؿ ظذ ؿقفغ وبام أهنا مسلفة معاسة،  ؾؼد

 ؿقل يؼقل بجقازها بؼوط. 

 زها إال يف حافة افرضورة. وؿقل يؼقل بحرمتفا وال ُُيقِّ 

ودا مل تؽـ ادسلفة مقجقدة يف ـتاب اهلل ظز وجؾ، وال يف ُشـة افـبل 

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ )أظـل سحية ( ؾؼد اجتفد افعؾامء ؾقفا ـام 

 أشؾػُت. 
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وأكا يف هذه افرشافة شُلبغِّ ـ إن صاء اهلل تعاػ ـ أؿقال افعؾامء ؾقفا ، 

ن افـتقجة افـفائقة بعد افبحث وافتحرير، مع مـاؿشة ـؾ ؿقل، وبقا

ؾنن أصبُت ؾؿـ اهلل وحده، وإن أخطلت ؾؿـ كػز  ومـ 

 افشقطان، وأشتغػر اهلل وأتقب إفقف مـ ـؾ رء ال يرضقف. 

 أشلل أن يرحؿ أمل رمحة واشعة وأن ُيسؽـفا ؾسقح جـاتف.واهلل 

 واهلل ادُقؾِّؼ واهلادي إػ شقاء افسبقؾ. 

 : أمحد بـ ُمؿقد بـ رجبوـتبف افباحث ادحؼؼ

 شفؾ احلسقـقة ــ افؼؿقة ــ مرص -ـشلة أبق ظؿرؿرية خافد بـ افقفقد  ــ مرـز م

 وـان االكتفاء مـ  هذا افؽتاب يف:

 م2024ـ  22ـ  27األربعاء  صبقحة يقم هـ ادقاؾؼ2436ـ صػرـ 25 

 02022263228 :هاتػ

 02552537620 :واتس

 تـبقف:

 :ظذ افشبؽة افعـؽبقتقة كؼ افؽتابتاريخ 

 هـ2440مجادى األوػ// 25صَّلة افػجر مـ يقم اجلؿعة بعد 

 م2029/  / ؾزاير 2 ادقاؾؼ
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 :وأبرز األبحاث ادمفػة يف ادقضقع ـ ؾقام وؿػت ظؾقف ـ

فؾشقخ مؼبؾ بـ هادي افقادظل ـ رمحف  ،رواحؿ تصقير ذوات األؽْ ـ ُح  2

 .اهلل ـ

فؾشقخ محقد بـ ظبد اهلل بـ   ،ـ حتريؿ افتصقير وافرد ظذ مـ أباحف 2

 .قُيريمحقد افت  

فؾشقخ ُمؿد بخقت  ،ـ اجلقاب افشايف يف إباحة افتصقير افػقتقؽرايف3

   .ادطقعل

  .دفؾشقخ ُمؿد صافح ادـج ،القا ـ افتصقير وـامرا اجَل  4

ؿ ؽْ وُح  افػقديق،ـ اإلبراز ألؿقال افعؾامء يف حؽؿ افتؾػاز وافتصقير  5

ـ يؼقل واإلجفاز ظذ صبفات مَ  ،خروج افدظاة يف هذا اجلفاز ادرئل

 .ري ُج ع وترتقب  أيب ظبد اهلل اآلمَجْ . باجلقاز

 .واصؾ فؾشقخ ُمؿد أمحد ظع ،ـ أحؽام افتصقير يف افػؼف اإلشَّلمل 5

 افرمحـ بـ ظبد فؾشقخ ظبد ،قير يف افؼيعة اإلشَّلمقةـ أحؽام افتص 6

 .اخلافؼ

  .مع بقان أحؽام افتصقير افػقتقؽرايف ،ـ صـاظة افصقرة بافقد7

 .اهلل بـ ُمؿد بـ أمحد افطقار ظبد /د أ. 



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

23  

 

 إػ ؽر ذفؽ مـ ادمفػات، واهلل ادستعان. 

، وؽرها وؿد ؿؿُت بؼراءة هذه ادمفػات  ـؾفا ؿراءة متلكقة بػضؾ اهلل

افؽثر وافؽثر، وراجعت أؿقال ظؾامئـا  األوفغ يف مسلفة افتصقير 

ح يل واضؿلن إفقف ؿؾبل.  ظؿقًما، وـتبُت ما َتَرجا

 ؾنن أصبت ؾؿـ اهلل وحده، وإن أخطلت ؾؿـ كػز ادؼرصة.  

 . تعان، وال حقل وال ؿقة إال باهللواهلل ادس

 م(3/2024تاريخ افَبدء يف افبحث )

 02022263228هاتػ 

 02552537620واتس 
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 : مطافب شتة وشقف يتؾخص افبحث يف 

  .تعريػ افتصقير: *ادطؾب األول

 .أؿقال بعض ظؾامئـا األوفغ يف افتصقير إمجااًل  :*ادطؾب افثاين

 ا.ؿ افتصقير بافؽامرؽْ ُح  :ادطؾب افثافث*

  ن افـبليف زما ةمقجقدافتل ـاكت أكقاع افتصقير  :ادطؾب افرابع *

 . وأتباع افتابعغ وافتابعغوأصحابف 

 .افعؾة مـ حتريؿ افتصقير ادطؾب اخلامس: *

  .ؿ تعؾقؼ افصقر افػقتقؽراؾقةؽْ ُح  :سادسادطؾب اف *
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 تعريػ افتصقير :  األول: بؾطاد

 :افتصقير يف افؾغة

َر. َوَؿْد َصقَّ  .ُصَقٌر وِصَقٌر وُصْقرٌ  :َواْْلَْؿعُ  ؿال ابـ مـظقر: َرُه َؾَتَصقَّ

َقرِ  اِد، ُفَغٌة ذِم افصه َقُر، بَِؽْنِ افصَّ : وافصِّ  . (1)ََجُْع ُصقَرةٍ  ،اْْلَْقَهِريه

 . (2)افتَّامثِقُؾ  اِويُر:افتََّص وَ  وؿال أيًضا:

قرَ  ؿال أيًضا: ْ . وَ افتَّاَمثِقُؾ  :ُة، َواْْلَْؿعُ وافتِّْؿَثاُل: افصه رَ َء: َص َمثََّؾ َفُف افقَّ  هُ قَّ

ـَ  رَ َص ُهَق: تَ   اْمَتَثَؾفُ . وَ فِ قْ َيـُْظُر إِفَ  فُ َلكَّ َحتَّك   :ادَِثاُل: َمْعُروُف، َواْْلَْؿعُ . وَ هُ قَّ

َذا ََتْثِ . وَ ُمُثٌؾ وَ  َأْمثَِؾةٌ  ـَ رْ ا َص إِذَ  :قاًل َمثَّْؾُت َفُف  َها.  َت قَّ َفُف ِمَثاَفُف بِِؽَتاَبٍة َوَؽْرِ

ـَ اُدَؿثِّؾغَ  َظَذاًبا ُُمَثٌِّؾ  ده افـَّاسِ َأَص » َوذِم احْلَِديِث: رٌ َص مُ  :َأْي  شِم . ُيَؼاُل: قِّ

رَت ا َص إِذَ  -بِافتَّْثِؼقِؾ َوافتَّْخِػقِػ  -ْؾُت َمث . وَ ِمثَ  قَّ ًٓ ْشُؿ ِمـُْف، ا ِٓ افتِّْؿَثاُل: ا

 وَ 
ٍ
ء ؾِّ َرْ ـُ : َش . وَ َِتَْثاُففُ  :طِؾه 

ِ
ء ْ َء بِافقَّ ْ اهُ َمثََّؾ افقَّ  َوَجَعَؾُف ِمْثَؾفُ  بِفِ  فُ بَّفَ َص وَ  قَّ

 شارِ ِة اِْلدَ ذِم ِؿْبؾَ  ْغِ َة َوافـَّاَر ُُمَثََّؾتَ ـَّ اْلَ  ُت َأيْ رَ » :. َوِمـُْف احْلَِديُث افِفِ َوَظَذ ِمثَ 

رَ َص مُ  :َأْي   .(3)اَم اُلُ ثَ مِ  َأوْ  ،ْغِ تَ قَّ

                                                 

 (.473/ 4)فسان افعرب  (2)

 (.473/ 4فسان افعرب ) (2)

 (.623/ 22فسان افعرب ) (3)
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قَرةُ  :ؿال ابـ األثر ـَ  افصه َذ َمْعـَك َوظَ  ،اِرهَ اهِ ِم اْفَعَرِب َظَذ طَ اَل َتِرُد ذِم 

 َوَهْقَئتِِف، َوَظَذ َمْعـَك ِص 
ِ
ء ْ َذا:  ْعؾِ افػِ  ُصقَرةُ  :. ُيَؼاُل فِ َػتِ َحِؼقَؼِة افقَّ ـَ َذا َو ـَ

 . (1)هْقَئُتفُ  :َأْي 

قَرةُ  :)افتِّْؿَثاُل(وَ   :خمتار افصحاحوجاء يف   .(2))افتَّاَمثِقُؾ( :َواْْلَْؿعُ  ،افصه

 تعريػ افتصقير افػقتقؽرايف: 

  :دعجؿ افقشقطاجاء يف 

اء ادجسؿة باكبعاث ـؼؾ صقرة إصقَوآفة تَ  .ممكث ادصقر :)ادصقرة(

ؿ ـ ثَ مِ و ،ؼط ظذ ظدشة ذم جزئفا إماملستَ  ،ئقة مـ إصقاءأصعة وق

طبع ظؾقف افصقرة بتلثر ؾتُ  ، جزئفا الخؾػلذيط أو زجاج حساس ذم ػإ

 . (3)اا ـقؿقاوي  افضقء ؾقف تلثرً 

 :ْغِرِب ذِم َتْرتِقِب اْدُْعِرِب ادُْ وجاء ذم 

قَرُة(  ُر ُمَشبًَّفا بَِخْؾِؼ ا :)افصه ؾِّ َما ُيَصقَّ ـُ ـْ َذَواِت  ،َتَعاَػ  هللَِظامٌّ ذِم  ِم

هِ  وِح َوَؽْرِ   .افره

                                                 

 (.58/ 3افـفاية يف ؽريب احلديث واألثر ) (2)

 (.2/290خمتار افصحاح ) (2)

 (.528/ 2ادعجؿ افقشقط ) (3)
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َأنَّ  َيُدله َظَؾْقِف َما ذِم اْدُتََّػِؼ  .افتَّاَمثِقُؾ  :اْدَُرادُ  (َوُيْؽَرُه افتََّصاِويرُ ) :َوَؿْقُلُؿْ 

ُبقنَ  َقِر َيْقَم اْفِؼَقاَمِة ُيَعذَّ  شَأْحُققا َما َخَؾْؼُتؿْ » :َوُيَؼال َلُؿْ  ،َأْصَحاَب َهِذِه افصه

َٓ َتْدُخُؾُف اْدَاَلِئَؽةُ » :ُثؿَّ َؿاَل  ِذي ؾِقِف ُصقَرٌة    . (1)شاْفَبْقُت افَّ

 :افؼرضبلؿال 

صقرة مـ حققان أو ر ظذ مثؾ قِّ وهق ـؾ ما ُص  ،َجع َتثال :)وَتاثقؾ( 

َتاثقؾ أصقاء  ،اس ورخامحَ ؽر حققان. وؿقؾ: ـاكت مـ زجاج وكُ 

ر ذم قَّ َص فقست بحققان. وذـر أهنا صقر إكبقاء وافعؾامء، وـاكت تُ 

 . (2) اؾقزدادوا ظبادة واجتفادً  ،ادساجد فراها افـاس

 :ايبطا ؿال اإلمام اخَل 

قاء ذم ذفؽ افصقرة ش ،ؾلما افصقرة ؾفق ـؾ ما تصقر مـ احلققان 

ادـصقبة افؼائؿة افتل لا أصخاص وما ٓ صخص فف مـ ادـؼقصة ذم 

 . (3)ش وإكامطرُ ر وادصقرة ؾقفا وذم افػُ دُ اْلُ 

 . (4)وافتامثقؾ: افصقر ؿال ابـ اجلقزي:

                                                 

 (.2/274ادغرب يف ترتقب ادعرب) (2)

 (.272/ 24تػسر افؼرضبل ) (2)

 (.206/ 4معامل افســ ) (3)

 (.255/ 4ادشؽؾ مـ حديث افصحقحغ )ـشػ  (4)
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 جاء يف ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة :

افتل هل هقئتف الخاصة  :ع افصقرة. وصقرة افقءـْ ُص  افتصقير فغة:

ر َجقع قَّ ر، ومعـاه: افذي َص قِّ َص يتؿقز هبا ظـ ؽره. وذم أشامئف تعاػ: ادُ 

بفا، ؾلظطك ـؾ رء مـفا صقرتف الخاصة وهقئتف تَّ ادقجقدات ورَ 

 . (1)ادػردة، ظذ اختالؾفا وـثرهتا

ؾنكف باشتؼراء ـالمفؿ تبغ أن أـثرهؿ ٓ يػرؿقن ذم  ،أما يف ظرف افػؼفاء

فػظل )افصقرة( )وافتؿثال( ، إٓ أن بعضفؿ خص آشتعامل بغ 

صقرة اإلكسان أو احلققان، شقاء  :وح، أيافتؿثال بصقرة ما ـان ذا رُ 

وأما افصقرة  .ا، دون صقرة صؿس أو ؿؿر أو بقت أو مسطحً أـان جمساًم 

 .(ادغرب)ؾف ابـ ظابديـ ظـ ؼَ ؾفل أظؿ مـ ذفؽ. كَ 

، وهق أن افػؼفاء ظذ آصطالح إؽؾب ظـد وهذا افبحث جارٍ 

 .(2)بؿعـك واحد -وافتؿثال افصقرة افتل حتؽل افقء

ن ابـ ظباس ريض اهلل أ (4002) وؿد جاء يف صحقح افبخاري برؿؿ 

ؿال: أخزين أبق ضؾحة ريض اهلل ظـف، صاحب رشقل اهلل صذ اهلل  ظـفام

                                                 

 (.92/ 22ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة ) (2)

 (.94/ 22) افسابؼ (2)
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ا مع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، أكف وـان ؿد صفد بدرً  ،ظؾقف وشؾؿ

افتامثقؾ افتل ؾقفا  :يريدش ا ؾقف ـؾب وٓ صقرةٓ تدخؾ ادالئؽة بقتً »ل: ؿا

 .إرواح

  :ؿال افعقـل ـ رمحف اهلل ـ

م بف ابـ افتغ زَ وَج  ،ؿافف افؼابز .ؿقفف: )يريد( ، هق مـ ؿقل ابـ ظباس

 .(1)َجع َتثال، وهق افصقرة :وافتامثقؾ .ا فعؿقمفا فف وختصقًص تػسرً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(220/ 27ظؿدة افؼاري) (2)
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أقوال بعض علنائيا األولني يف التصوير  الثاىي :املطلب 

 :اًلاإمج

، ؾرأيت ذم ذ افؼاشؿ وهق بلظذ مؽة ذم بقتفظ دخؾُت  :ؿال ظـ ابـ ظقن 

 . (1)س وافعـؼاءدُ ـْ افؼُ  ؾة ؾقفا تصاويرجَ بقتف َح 

 :قال ابً عبذ الرب املالكي 

 ذم ،وطاهر هذا احلديث يؼتيض احلظر ظـ اشتعامل افصقر ظذ ـؾ حال

  .حائط ـاكت أو ذم ؽره

ؿة افتل ؾقفا رُ ؿْ ثؾف حديث كاؾع ظـ افؼاشؿ بـ حمؿد ظـ ظائشة ذم افـه ومِ 

  .تصاوير

 .ش ذم ثقباًم ؿْ إٓ ما ـان رَ » :ـقػوؿد اشتثـك ذم حديث شفؾ بـ ُح 

  :ؾػ افـاس يف افصقر ادؽروهةواختَ  

ـُ  :ؾؼال ؿقم  .ف بلسوما ٓ طؾ فف ؾؾقس ب ،ه مـ ذفؽ ما فف طؾرِ إكام 

  .ع رأشف ؾؾقس بصقرةطِ ما ؿُ  :رونوؿال آَخ  

ـان لا طؾ أو مل  ،ه افصقرة ذم احلائط وظذ ـؾ حالَر ؽْ تُ  :رونوؿال آَخ 

  .ـؿتفَ إٓ ما ـان ذم ثقب يقضل ويُ  ،يؽـ

                                                 

: ثـا أزهر ، ظـ ابـ ظقن  ؿال : (25820أخرجف ابـ أيب صقبة) صحقح ظـ افؼاشؿ: (2)

 بف . ...دخؾت ظذ افؼاشؿ
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 .اومل يستثـقا صقئً  .هل مؽروهة ذم افثقاب وظذ ـؾ حال :رونوؿال آَخ 

 . (1)اظتؿدت ظؾقف وظؿؾت بفا وروت ـؾ ضائػة مـفؿ بام ؿافتف أثرً  

 قال ابً عبذ الرب:

 :وأما اختَّلف ؾؼفاء األمصار أهؾ افػتقى يف هذا افباب

 .ة وافؼبابِه ه افتامثقؾ ذم إَ َر ؽْ يُ  :ؿال مافؽ :ر ابـ افؼاشؿ ؿالـَ ؾذَ  

ـَ  .ط وافقشائد وافثقاب ؾال بلس بفُس وأما افبُ   إػ ؿبؾة ؾقفا صذَّ ه أن يُ رِ و

  .َتاثقؾ

 .س ظؾقفاؾَ ٓ بلس بافصقر ذم افقشائد ٕهنا تقضل وُي  :فثقريوؿال ا

ـَ    .ا ؾقف َتثال ذم ــقسة أو ؽر ذفؽدخؾ بقتً بـ حل أن يَ   ه احلسـرِ و

  .عةقْ ا بافصالة ذم افؽـقسة وافبَ وـان ٓ يرى بلًش 

وٓ  ،وـان أبق حـقػة وأصحابف يؽرهقن افتصاوير ذم افبققت بتؿثال

  .طَس بْ يؽرهقن ذفؽ ؾقام يُ 

  .ومل خيتؾػقا أن افتصاوير ذم افستقر ادعؾؼة مؽروهة

  .ا ذم افبـاءا أو كؼًش وـذفؽ ظـدهؿ ما ـان خرضً 

                                                 

 (.302/ 2افتؿفقد) (2)
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ـَ   َواْفِؼَباِب َوافطَِّساسِ ة ِه ه افؾقث افتامثقؾ افتل تؽقن ذم افبققت وإَ رِ و

  . ذم ثقباًم ؿْ إٓ ما ـان رَ  ،وادـارات

ؾرأى صقرة ذات  ،سرْ جؾ إػ ظُ ل رظِ وإن دُ  :ين ظـ افشاؾعلزَ وؿال ادُ 

ضل  ـاكت تقوإن  ،دخؾ إن ـاكت مـصقبةمل يَ  ،ا ذات أرواحوح أو صقرً رُ 

  .وإن ـاكت صقر افشجر ؾال بلس .ؾال بلس

ا ا معؾؼً سً ِش  ٕدخؾ ؾرأيُت  قُت ظِ إذا دُ  :ٕمحد بـ حـبؾ ؿؾُت  :وؿال إثرم

ع أبق رج :ؿؾت .رجع أبق أيقب ؿد ،كعؿ :ؿال ؟أأرجع ،ؾقف تصاوير

وؿد رجع ظـف ؽر واحد مـ  .هذا أصد :ؿال !!ردُ س اْلُ أيقب مـ ِش 

 :ؿال ؟ؾافسس يقز أن يؽقن ؾقف صقرة :ؿؾت فف .أصحاب رشقل اهلل

 .ما مل يؽـ فف رأس ؾفق أهقن :ؾؼال ؟ؿقؾ ؾصقرة افطائر وما أصبفف .ٓ

 . (1) ؾفذا ما فؾػؼفاء ذم هذا افباب 

 :قال القرايف املالكي 

ٓ يقز ظؿؾ افتامثقؾ ظذ صقرة اإلكسان أو رء مـ  (:ؼدماتاد)ذم 

إن أصحاب هذه افصقر »: -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ   -فؼقفف  :احلققان

                                                 

  .(302 /2افتؿفقد) (2)
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صذ اهلل ظؾقف  -وؿقفف  شأحققا ما خؾؼتؿ :ويؼال لؿ ،بقن يقم افؼقامةذَّ عَ يُ 

 .شا ؾقف َتاثقؾإن ادالئؽة ٓ تدخؾ بقتً »: -وشؾؿ  

 .مـ احلققان افف طؾ ؿائؿ ظذ صػة ما حيق فؽ بنَجاع مام مـ ذرَّ حَ وادُ  

 أو َؼ ـْوما شقى ذفؽ مـ افرشقم ذم احلقطان وافرؿقم ذم افستقر افتل تُ  

بحرام  تمؽروهة وفقس -ؼ هبارتػَ ش أو افقشائد افتل يُ َر ػْ ط افتل تُ ُس افبُ 

  .وافتعارض صبفة ،ض أثارفتعارُ  :ذم صحقح إؿقال

 .اس أو ؽرمهمرشقم ذم حائط أو ِش  ،رم اْلؿقعحَي  :وؾقفا أربعة أؿقال

 افتل ُس وإباحة ؽر ادرشقم ذم احلقطان وافرؿقم ذم افسه  .وإباحة اْلؿقع

وافذي يباح فؾعب اْلقاري بف  ،ط واْلؾقس ظؾقفاُس ـ بافبُ تفَ ؼ وٓ َتُ ؾَّ عَ تُ 

عؿؾ يُ  ما ـان صقرتف ذم افعادة ـافعظام افتل اؾػة ٓ حيقما ـان ؽر تام الخِ 

  .ـافتصقير ذم احلائط :لا وجقه بافرشؿ

  .ذافذي يباح ما ينع فف افبِ  :وؿال أصبغ

وإكام اشتخػ افرؿقم ذم افثقاب ٕهنا رشقم ٓ أجاشد  (:افبقان) ؿال ذم

واحلديث دل  ،ـ هق هؽذاذم افعادة مَ  اوٓ حيق ،لا وٓ طؾ صبف احلققان

  .شؾؼتؿا ما َخ أحقق» :ؾقؼال لؿ ،وحظذ ما يؿؽـ فف رُ 
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صذ اهلل ظؾقف  -وجاز فعب اْلقاري هبذه افصقر افـاؿصة ٕن افـبل 

 ،عؾؿ بؾعب ظائشة ريض اهلل ظـفا هبا وبسرها إفقفاـان يَ  -وشؾؿ  

ـساء مـ صغرهـ ظذ ؾقجقز ظؿؾفا وبقعفا ٕن ذم ذفؽ هتذيب ضباع اف

 . (1)تربقة إوٓد

 قال اليووي الشافعي: 

تصقير صقرة احلققان حرام صديد  :هؿ مـ افعؾامءؿال أصحابـا وؽر

د ظؾقف هبذا افقظقد افشديد ادذـقر تقظَّ وهق مـ افؽبائر ٕكف مُ  ،افتحريؿ

  .ذم إحاديث

ٕن ؾقف  :ؾصـعتف حرام بؽؾ حال ،ـ أو بغرهؿتفَ وشقاء صـعف بام يُ 

  .مضاهاة لخؾؼ اهلل تعاػ

ـار أو ؾؾس أو إكاء أو درهؿ أو دي ثقب أو بساط أو وشقاء ما ـان ذم

  .حائط أو ؽرها

مما فقس ؾقف  ،وؽر ذفؽ ...وأما تصقير صقرة افشجر ورحال اإلبؾ

  .ؾؾقس بحرام ،صقرة حققان

 

                                                 

 (.285/ 23افذخرة) (2)
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 :ر ؾقف صقرة حققانصقِّ وأما اختاذ ادُ  .ؿ كػس افتصقيرؽْ هذا ُح 

 ذفؽ ُما ٓ ا أو ظاممة وكحقا مؾبقًش ا ظذ حائط أو ثقبً ؾنن ـان معؾؼً - 

 .ؾفق حرام ،اـً تفَ ُُم  دعَ يُ 

ؾؾقس  ،ـؿتفَ دة ووشادة وكحقها ُما يُ وإن ـان ذم بساط يداس وخمِ - 

  .بحرام

ؾقف ـالم كذـره  ؟ؿـع دخقل مالئؽة افرمحة ذفؽ افبقتوفؽـ هؾ يَ 

  .ا إن صاء اهللؿريبً 

  .طؾ فف ال فف طؾ وما هذا ـؾف بغ ما يفؾرق  وال

ؿال َجاهر افعؾامء مـ افصحابة وبؿعـاه  ،هذا تؾخقص مذهبـا ذم ادسلفة

 .ـ بعدهؿوافتابعغ ومَ 

  .وؽرهؿ ...وهق مذهب افثقري ومافؽ وأيب حـقػة 

والبلس بافصقر افتل  ،ك ظام ـان فف طؾفَ ـْ إكام يُ  :وؿال بعض افسؾػ

  .فقس هلا طؾ

ؾنن افسس افذي أكؽر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  :وهذا مذهب باضؾ

مع باؿل  ،وفقس فصقرتف طؾ ،حد أكف مذمقمشؽ أٓ يَ  -افصقرة ؾقف

 .إحاديث ادطؾؼة ذم ـؾ صقرة
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 هل وـذفؽ اشتعامل ما ،افـفل ذم افصقرة ظذ افعؿقم :ريهْ وؿال افز   

 .رؿؿ ثقب أو ؽر ذم اًم ؿْ شقاء ـاكت رَ  ،ودخقل افبقت افذي هل ؾقف.ؾقف 

 ظؿاًل  :وشقاء ـاكت ذم حائط أو ثقب أو بساط ُمتفـ أو ؽر ُمتفـ

  .ؿرؿة افذي ذـره مسؾؿٓشقام حديث افـه  ،بظاهر إحاديث

 ي.وهذا مذهب ؿق

وشقاء  ،فـ أم ٓشقاء امتُ  ، ذم ثقباًم ؿْ يقز مـفا ما ـان رَ  :رونوؿال آَخ  

ـَ  .حائط أم ٓ ذمؼ ؾِّ ظُ  ا ذم احلقطان رً صقَّ هقا ما ـان فف طؾ أو ـان مُ رِ و

 . أو ؽرهاًم ؿْ شقاء ـان رَ  ،بففاوِص 

 .ش ذم ثقباًم ؿْ ما ـان رَ  إٓ» :تجقا بؼقفف ذم بعض أحاديث افبابواح 

  .وهذا مذهب افؼاشؿ بـ حمؿد 

  .وأمجعقا ظذ مـع ما ـان فف طؾ ووجقب تغقره

ذم  ورد ذم افؾعب بافبـات فصغار افبـات وافرخصة إٓ ما :ؿال افؼايض

ـَ  . ذفؽ وادظك بعضفؿ أن  .ه مافؽ ذاء افرجؾ ذفؽ ٓبـتفرِ فؽـ 

 .(2)واهلل أظؾؿ (2)إباحة افؾعب لـ بافبـات مـسقخ هبذه إحاديث

 

                                                 

 !!ؿؾت: افؼقل بافـسخ بعقد وؾقف كظر ـبر (2)

 (.82/ 24ذح افـقوي ظذ مسؾؿ ) (2)
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 :ًا على كالو اليوويقال احلافظ ابً حجر معقًب

  :وؾقام كؼؾف مماخذات

م رِّ ُح  ،ؾ أن افصقرة إذا ـان لا طؾؼَ بـ افعريب مـ ادافؽقة كَ اأن  :مـفا

ذم ؽر فعب وهذا اإلَجاع حمؾف  ،ـ أم ٓؿتفَ شقاء ـاكت ُما يُ  ،باإلَجاع

  (.ر صقرةقَّ ـ َص مَ )افبـات ـام شلذـره ذم باب 

 -ارخَّ تخذ فإلبؼاء ـافػَ ذم افصقر افتل ٓ تُ  ( ؿػفِ ادُ )وحؽك افؼرضبل ذم 

 .أطفرمها ادـع ،ؿقفغ

حمؾ  ؟خار أو بؾعب افبـاتصـع مـ احلؾقى بافػَ وهؾ يؾتحؼ ما يُ  :ؿؾُت  

  .تلمؾ

 ،ؾ لا إذا بؼقت ظذ هقئتفابـ افعريب أن افصقرة افتل ٓ طاوصحح 

ؿت هقئتفا رِّ ع رأشفا أو ؾُ طِ وإن ؿُ  .ـ أم ٓؿتفَ شقاء ـاكت ُما يُ  ،مترِّ ُح 

  .جاز

شفد فف حديث وؿد يَ  .اه افـقويقَّ وؿَ  ،ريهْ وهذا ادذهب مـؼقل ظـ افزه 

 .وشقليت ما ؾقف ،يعـل ادذـقر ذم افباب افذي بعده ،افـؿرؿة

ص ؾقف ُما ٓ طؾ فف ما رخَّ ا أن افذي يُ ؾ وجفً ؼَ أن إمام احلرمغ كَ  :ومـفا 

وادعـك ؾقف  ،عؿـَ ما ظذ اْلدار وافسؼػ ؾقُ  وأما .ـان ظذ شس أو وشادة

بخالف افثقب ؾنكف  ،خرج ظـ هقئة آمتفانا ؾقَ أكف بذفؽ يصر مرتػعً 
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وح إن صقرة ذات رُ ) :وتساظده ظبارة خمتك ادزين .ـؿتفَ بصدد أن يُ 

 (.ـاكت مـصقبة

 .ارتػع اداكع ،ع رأشفاطِ ؾ افراؾعل ظـ اْلؿفقر أن افصقرة إذا ؿُ ؼَ وكَ  

 .ٓ ؾرق (:افتتؿة)وؿال ادتقيل ذم  

ا ظذ وفق ـان معؾؼً  ،أن مذهب احلـابؾة جقاز افصقرة ذم افثقب :ومـفا 

 .ع ظـدهؿـِ فؽـ إن شس بف اْلدار مُ  ،ما ذم خز أيب ضؾحة

وأما  ،ن ادؿـقع ما ـان فف طؾوذهب بعض افسؾػ إػ أ) :ؿال افـقوي 

 (.اما ال طؾ فف ؾَّل بلس باختاذه مطؾؼً 

ؾنن افسس افذي أكؽره افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  :وهق مذهب باضؾ 

 .ومع ذفؽ أمر بـزظف ،ـاكت افصقرة ؾقف بال طؾ بغر صؽ

بسـد  ،بـ أيب صقبة ظـ افؼاشؿ بـ حمؿداؾف ؼَ ادذهب ادذـقر كَ  :ؿؾت 

ظذ افؼاشؿ وهق بلظذ مؽة  دخؾُت  :بـ ظقن ؿالاظـ ) :وفػظف ،صحقح

  .(...ؾة ؾقفا تصاوير افؼـدس وافعـؼاءجْ ؾرأيت ذم بقتف َح  ،ذم بقتف

إذ حيتؿؾ أكف َتسؽ ذم ذفؽ بعؿقم  : كظرا باضاًل ؾػل إضالق ـقكف مذهبً 

 .اا أو مػروًص ؾنكف أظؿ مـ أن يؽقن معؾؼً  ش ذم ثقباًم ؿْ إٓ رَ » :ؿقفف
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إكؽار افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ظائشة تعؾقؼ افسس  ؾعَ وـلكف َج  

 .ا فؾجدارا ومـ ـقكف شاترً رً صقَّ ا مـ ـقكف مُ مرـبً  -ادذـقر

ؾلخرج مـ ضريؼ شعقد بـ  ،ويميده ما ورد ذم بعض ضرؿف ظـد مسؾؿ 

ر كحق ـَ ؾذَ  ...(دخؾت ظذ ظائشة) :ـل ؿالفَ ظـ زيد بـ خافد اْلُ  ،يسار

إن اهلل مل يلمركا أن » :وؿال ،ؽفتَ بف حتك هَ ذَ ؾجَ ) :فؽـ ؿال ،حديث افباب

 .احلديث ...(ؾؼطعـا مـف وشادتغ :ؿال ش !!كؽسق احلجارة وافطغ

ـَ   ؾال يساويف افثقب  ،ه شس اْلدار بافثقب ادصقررِ ؾفذا يدل ظذ أكف 

 . بف اْلدارسَس وـذفؽ افثقب افذي ٓ يُ  ،ادؿتفـ وفق ـاكت ؾقف صقرة

وهق  ،وـان مـ أؾضؾ أهؾ زماكف ،ؿد أحد ؾؼفاء ادديـةوافؼاشؿ بـ حم 

ؾة ما جْ ؿ افرخصة ذم مثؾ احلَ فِ ؾؾقٓ أكف ؾَ  ،افذي روى حديث افـؿرؿة

 .اشتجاز اشتعاملا

 ،ع بغ إحاديث افقاردة ذم ذفؽ يدل ظذ أكف مذهب مرجقحؿْ فؽـ اْلَ  

 .آ ما ـان مـصقبً  ،ـؿتفَ ص ؾقف مـ ذفؽ ما يُ خِّ وأن افذي رُ 

ـاكقا  :ظـ ظؽرمة ؿال ،بـ أيب صقبة مـ ضريؼ أيقباوؿد أخرج  

  .ط وافقشائد افتل تقضل ذل لاُس يؼقفقن ذم افتصاوير ذم افبُ 
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ب مـ افتامثقؾ ِص ؽرهقن ما كُ ـاكقا يَ  :ومـ ضريؼ ظاصؿ ظـ ظؽرمة ؿال

  .ا بام وضئتف إؿداموٓ يرون بلًش  ،ابً ْص كَ 

هلل وظؽرمة بـ خافد وشعقد بـ بـ شريـ وشامل بـ ظبد ااومـ ضريؼ 

  .بافصقرة إذا ـاكت تقضل ٓ بلس :أهنؿ ؿافقا -ؾرؿفؿ ،جبر

 . (2)ومـ ضريؼ ظروة أكف ـان يتؽئ ظذ ادراؾؼ ؾقفا افتامثقؾ افطر

 .ا أجازوا افتصقيرأن ؿقمً  (الداية)ك مؽل ذم ؽَ وَح  :ؿال اآلفقد

  .ذه أيةواحتجقا هب .وـذا ابـ افػرس .اوحؽاه افـحاس أيًض 

 ،وأكت تعؾؿ أكف ورد ذم ذظـا مـ تشديد افقظقد ظذ ادصقريـ ما ورد

 .ؾتػت إػ هذا افؼقل وٓ يصح آحتجاج بأيةؾال يُ 

 ،دبَ عْ مت افتامثقؾ ٕكف بؿرور افزمان اختذها اْلفؾة ُما يُ رِّ وـلكف إكام ُح  

ا فباب أو شد   .ؾشاظت ظبادة إصـام ،وطـقا ووعفا ذم ادعابد فذفؽ

 .(2)افتشبف بؿتخذي إصـام

 

 

                                                 

 (.388/ 20ؾتح افباري) (2)

 (.294/ 22وح ادعاين )رُ  (2)
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 :ؿال اإلمام ابـ حبان )صاحب افصحقح( 

دخؾ ادالئؽة ٓ تَ »ـر الخز افدال ظذ أن ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ذِ  

 .(1)ٓ ـؾ افبققت ،ا يقحك ؾقفأراد بف بقتً  شا ؾقف صقرة وٓ ـؾببقتً 

أكف يؼقل  ؿقل ابـ حبان رمحف اهلل هـا مػاده :(آل رجب أمحد)ؿؾت 

ف مـ أظـل ختصقص افبقت افذي ٓ تدخؾف ادالئؽة بؽقك ،بالخصقصقة

 وفقس ـؾ افبققت. افبققت افتل يـزل ؾقفا افقحل

أخزتـل  :ظبد اهلل بـ ظباس ؿال حديث  ثؿ شاق بسـده ـ رمحف اهلل ـ 

أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  -مقؿقكة، زوج افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

هقئتؽ  ا، ؿافت مقؿقكة: يا رشقل اهلل، اشتـؽرُت ا واَجً وشؾؿ أصبح يقمً 

إن جزيؾ ـان وظدين »ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  !مـذ افققم

  .ش!!ا واهلل ما أخؾػـلأمَ  !أن يؾؼاين افؾقؾة ؾؾؿ يؾؼـل

ؿال: ؾظؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يقمف ذفؽ ظذ ذفؽ، ثؿ وؿع 

ذ بقده ماء، َخ ج، ثؿ أَ خرِ ر بف ؾلُ مَ سطاط فف، ؾلَ ذم كػسف جرو ـؾب حتت ؾ

                                                 

 (.23/266يف صحقحف ) (2)
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وظدتـل أن تؾؼاين  ؿد ــَت »ح مؽاكف، ؾؾام أمسك فؼقف جزيؾ، ؾؼال: َض ؾـَ

 .(1)ا ؾقف ـؾب وٓ صقرةؿال: أجؾ، وفؽـا ٓ كدخؾ بقتً ش !افبارحة

ر أن َخ ٔ، وف دا اشتدل بف مـ حديث ابـ ظباسفشخص أن يتػؼ مع

 ع ذم هذا.ُيـازِ 

 ل:مؽ ؿال

وبام صح ظـ )ادسقح( ظؾقف  ،ؾ افصقر جائز هبذه أيةؿَ وؿد ؿال ؿقم: ظَ 

 .(2)افسالم

ـْ }هل ؿقفف تعاػ:  أية (آل رجب )ؿؾت أمحد َيْعَؿُؾقَن َفُف َما َيَشاُء ِم

َقاِب َوُؿُدوٍر َراِشَقاٍت اْظَؿُؾقا آَل َداُووَد  اجْلَ ـَ َُمَاِريَب َوََتَاثِقَؾ َوِجَػاٍن 

ُؽقرُ ُصْؽًرا وَ  ـْ ِظَباِدَي افشا  .[23]شبل:  {َؿؾِقٌؾ ِم

 ؿال اإلمام افؼرضبل: 

 ز افتصقير، وحتتج هبذه أية. قِّ رؿة دُم فف أن ؾِ  (الداية)حؽك مؽل ذم 

ـ ؿال ابـ ظطقة: وذفؽ خطل، وما أحػظ ظـ أحد مـ أئؿة افعؾؿ مَ 

 زه. قِّ ُي 

                                                 

 ا .( ، وؽرمه5857، وأخرجف ابـ حبان )(2205أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (2)

 (.5897/ 9ػ بؾقغ افـفاية )إاية اهلد (2)
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ؾ ؿَ ظَ  :ؿقمما حؽاه مؽل ذـره افـحاس ؿبؾف، ؿال افـحاس: ؿال  ؿؾت:

 . (1)ا أخز اهلل ظز وجؾ ظـ ادسقحافصقر جائز لذه أية، ودِ 

 ال:طا ؿال ابـ بَ 

أؾحرام دخقل افبقت افذى ؾقف افتامثقؾ  : إن ؿال ؿائؾ:يؿال افطز 

 وافصقر؟  

  .رواحـان مـ ذفؽ مـ ذوات إ ما لأظـ ،ٓ، وفؽـف مؽروه ؿقؾ:

س ؾَ يقضل وُي  وـان ُما اًم ؾقفؿْ رَ  ثقب أو اًم ذمؾَ وأما ما ـان مـ ذفؽ ظَ 

  .س بفلؾال ب ،ظؾقف

 :وح ؾقف ؾال بلس بفب، ؾنن ـان مـ صقرة ما ٓ رُ ـَص وما ـان ُما يُ 

  .صجار وافزرع وافـباتـصقر إ

بـ ظبد ا حدثـا حمؿد دِ  :شتحبفأوح ؾال وإن ـان مـ صقر ما ؾقف افره 

هـد، حدثـا  بـ أيب افشقارب، حدثـا يزيد، حدثـا داود أيب ـادؾؽ ب

د بـ ظبد افرمحـ، ظـ شعد بـ هشام، ظـ ظائشة ؿافت: قْ رة، ظـ مُحَ زْ ظَ 

صذ اهلل ظؾقف  لؾؼال افـب ،س َتثال ضر مستؼبؾ باب افبقتـان فـا ِش 

                                                 

 (.272/ 24تػسر افؼرضبل ) (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

34  

 

. ؿافت: وـان فـا شدكقاذـرت اف ،ـؾام دخؾت ؾرأيتف ؾنينفقف قِّ َح »وشؾؿ : 

  .ؾؽـا كؾبسفا( ،ؿ حريرؾَ ؿطقػة لا ظَ 

س، وفؽـف افسِّ  ؾؾؿ يؼطعف، ومل يلمر ظائشة بػساد َتثال افطر افذى ـان ذم

ـان معؾًؼا ؾقف مـ أجؾ ـراهقتف فرؤيتف  ير بتـحقتف ظـ مقوعف افذمَ أَ 

  .ذـر مـ افدكقا وزيـتفاا يُ دِ  :إياه

 ظذ أكف غِّ دفقؾ بَ  شافدكقا ـؾام رأيتف ذـرُت  ؾنين»ؿقفف ظؾقف افسالم:  وذم

 .يـفك ظائشة ظـ تعؾقؼف وٓ ؾراه ،ذفؽ ؾقف يافبقت افذدخؾ ـان يَ 

 ،اًم ؾقفؾَ ثقب وظَ  اًم ذمؿْ وذفؽ يبغ صحة ما ؿؾـاه مـ أن ذفؽ إذا ـان رَ  

 ًٓ  ؿائاًم بـػسف.  اًل ثَّ  ُُم ؾنكف خمافػ معـك ما ـان مثا

 . (1)ًثايْ ب رَ هَتَ  ةؾجَ ظَ  بَّ بطل، ومـف ؿقلؿ: رُ أ لظؾقف( يعـ اَث وؿقفف: )ؾرَ 

 :ـؾؼِّ ل ابـ ادُ ؿا

 وحاصؾ ما يف افصقر أربعة أؿقال:

 ؿافف أبق ضؾحة. .َرْؿاًم ـان أو ؽره ،ادـع مطؾًؼا أوهلا:

 اثِؾ.ع ما ـان فف َصْخٌص مَ ـْ مَ  ثاكقفا:

 ؿافف ابـ ظباس. .وح دون ؽرهع ما ؾقف رُ ـْ مَ  ثافثفا:

                                                 

 .(282/ 9ي )ذح صحقح افبخار (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

35  

 

  .ـ ؾال بلس بفؿتفَ ؿافف أبق شؾؿة: ـؾ ما يقضل ويُ  رابعفا:

. به َح ـف أَ رْ افؽ: تَ ؿال م  إيلَّ

ؿال: وما ـان ذم افصقرة  .ؾال بلس ،ك ما ؾقف رخصة ؽر حمرم ففَر ـ تَ ومَ 

 .(2)ؾنن ـاكت خرضت ؾفل أصد ،ة وافثقابِهَّ ذم افطست واإلبريؼ وإَ 

 ؿال ابـ بطال:

 افصقر:  ؾػ افعؾامء يفاختَ 

و مل يؽـ، ظذ اًم أؿْ ـان رَ   .طِس بُ  ب مـفا وماِص كُ  ه ابـ صفاب مارِ ؾؽَ -

 حديث كاؾع ظـ افؼاشؿ ظـ ظائشة. 

 حقطان افبققت،  ـان ذم ه مـ افتصاوير ماَر ؽْ وؿافت ضائػة: إكام يُ -

 ثقب ؾفق جائز ظذ حديث زيد بـ خافد ظـ أيب اًم ذمؿْ ـان رَ  وأما ما

وبف ؿال افؼاشؿ وخافػ  .ضؾحة، وشقاء ـان افثقب مـصقًبا أو مبسقًضا

 حديثف ظـ ظائشة. 

بـ ظؿرو بـ احلارث، ظـ ظبد افرمحـ  روى ابـ وهب، ظـ وؿد

: )أدخؾت  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  لأبقف، ظـ ظائشة زوج افـبافؼاشؿ، ظـ 

                                                 

 (.98/ 29افتقضقح فؼح اجلامع افصحقح ) (2)
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ؿال افؼاشؿ: ؾتؾؽ  ؾة ؾقفا تصاوير،جْ س ظذ افؼاشؿ بحَ قْ ؿَ أشامء بـت ظُ 

 احلجؾة ظـدكا بعد( .

 يقز مـ بصبف، وإكام ٓ يقز فباس ثقب ؾقف صقر وٓ وؿال آخرون:  -

 ـ. ؿتفَ قضل ويُ ي ذفؽ ما

ظـ  واحتجقا بحديث شػقان، ظـ ظبد افرمحـ بـ افؼاشؿ، ظـ أبقف، 

ظؾقف  لس ؾقف تصاوير، ؾؾام رآه افـببِس  قة يلفْ ظائشة ؿافت: )شست َش 

  .افسالم هتؽف، ؾجعؾتف وشادة أو وشادتغ(

ؾقف: شامة بـ زيد، ظـ ظبد افرمحـ بـ افؼاشؿ، وزاد أورواه وـقع ظـ 

 ظؾقف افسالم متؽًئا ظذ إحدامها( . ل)ؾرأيت افـب

 .ظؾقف ويقضلؽل تومل يؽره ما يُ  ،ـان شًسا ه رشقل اهلل مارِ ؿافقا: ؾؽَ  

وؿاص وشامل وظروة وابـ شريـ وظطاء  وهبذا ؿال شعد بـ أيب

  .وظؽرمة

  .هق أذل لا :ؿال ظؽرمة ؾقام يقضل مـ افصقر

 .ابهذا افب ذموهذا أوشط ادذاهب 

  .(2)حـقػة وافشاؾعل وأيبوهق ؿقل مافؽ وافثقري 

                                                 

 (.279/ 9)يذح صحقح افبخار (2)
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 :ؿال احلاؾظ ابـ حجرـ رمحف اهلل ـ

 ،حاصؾ ما ذم اختاذ افصقر أهنا إن ـاكت ذات أجسام :بـ افعريباوؿال 

 .م باإلَجاعرِّ ُح 

 : ؾلربعة أؿقالاًم ؿْ وإن ـاكت رَ  

 .ش ذم ثقباًم ؿْ إٓ رَ » :ا ظذ طاهر ؿقفف ذم حديث افبابيقز مطؾؼً  :األول 

 .ؿؿْ ا حتك افرَّ ادـع مطؾؼً  :افثاين 

  .مرِّ ُح  ،إن ـاكت افصقرة باؿقة القئة ؿائؿة افشؽؾ :افثافث

 .جاز ،عت افرأس أو تػرؿت إجزاءطِ وإن ؿُ 

 .وهذا هق إصح :ؿال 

 .(1)ا مل يزوإن ـان معؾؼً  ،ؿتفـ جازإن ـان ُما يُ  :افرابع 

 :ةادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقوجاء يف 

 .س افثقاب افتل ؾقفا افصقربْ ه ظـد احلـػقة وادافؽقة فُ َر ؽْ يُ -

  ؾقفا أو ٓ.عِّ مـ احلـػقة: ُص  (الخالصة)ؿال صاحب  

ا س اإلكسان ؾقق افصقرة ثقبً بِ فؽـ تزول افؽراهة ظـد احلـػقة بام فق فَ  

 ه افصالة ؾقف. َر ؽْ ؾ ؾال تُ عَ آخر يغطقفا، ؾنن ؾَ 

                                                 

 (.392/ 20ؾتح افباري) (2)
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حقث كصقا ظذ أن  ،افثقاب افتل ؾقفا صقر سبْ وظـد افشاؾعقة: يقز فُ -

. ؾقجقز حقـئذٍ  ،افصقرة ذم افثقب ادؾبقس مـؽر، فؽـ افؾبس امتفان فف

 ـام فق ـان مؾؼك بإرض ويداس. 

ف ـام ؿال افؼواين أكف ٓ يؽقن مـ ادـؽر إذا ـان مؾؼك بإرض َج وْ وإَ 

 ا( .مطؾؼً  :)أي

س افثقب افذي ؾقف افصقرة ظذ بْ أما احلـابؾة: ؾؼد اختؾػ ؿقلؿ ذم فُ -

 وجفغ:

ر. رَّ حَ مف ذم افػروع وادُ دَّ ؿَ  ،ابطَّ وهق ؿقل أيب الخَ  .أحدمها: افتحريؿ

 .ؿدمف ابـ َتقؿ .ار: أكف مؽروه ؾؼط وفقس حمرمً وأَخ 

 اًم ؿْ إٓ رَ »ووجف افؼقل بعدم افتحريؿ أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

 . (1)شذم ثقب

بعض ـالم ظؾامئـا إوفغ ذم مسلفة افتصقير بشؽؾ  أوردُت  احلاصل: 

ـالم  ظـلخذ افؼارئ ؾؽرة ظامة فق وفقس هذا هق حمؾ افبحث:  ظام ،

  .افعؾامء حقل افتصقير

                                                 

 .(222/ 22ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة ) (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

39  

 

خلص أؿقال افعؾامء األوفغ يف حؽؿ افتصقير يف افسطقر أوأشتطقع أن 

 افتافقة :

 .ارم افتصقير ظؿقمً حيـ  1

ا افؼقل بعض أهؾ افتػسر فطائػة مـ وؿد ظزا هذ ـ يقز ظؿقًما.2

 ا.قْ ؿَّ َس افعؾامء مل يُ 

  .أما ذم افثقاب ؾال ماكع مـف ،ؿـع ما ـان ذم احلقطانـ يُ 3

 ـ.ؿتفَ قضل ويُ ي يقز مـ ذفؽ ماـ  4

 .وح دون ؽرهع ما ؾقف رُ ؿـَ يُ ـ  5

 .خالف افعؾامء ذم افتصاويرهذا تؾخقص 
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 شيف  ثقب اًم ؿْ إال رَ » مسلفة

 ادرؾقع: -أواًل 

إن رشقل  ؿال: -ظـ أيب ضؾحة، صاحب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .شا ؾقف افصقرةإن ادالئؽة ٓ تدخؾ بقتً »اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

س ؾقف صقرة، ؾؼؾت : ثؿ اصتؽك زيد، ؾعدكاه، ؾنذا ظذ بابف ِش ْن ؿال بُ  

ف وشؾؿ: أمل خيزكا زيد فعبقد اهلل، ربقب مقؿقكة زوج افـبل صذ اهلل ظؾق

 اًم ؿْ إٓ رَ »ؾؼال ظبقد اهلل: أمل تسؿعف حغ ؿال:  !ظـ افصقر يقم إول؟

 .(1)؟!شذم ثقب

 :اآلثار -ثاكًقا

 أثر احلسـ افبرصي: -

ؾؿ أو مل يؽـ أصحاب حمؿد صذ اهلل ظؾقف وش :أكف ـان يؼقل احلسـ ظـ

 . (2)!؟يدخؾقن الخاكات ؾقفا افتصاوير

 

                                                 

 (.2206(، ومسؾؿ )5958ري)أخرجف افبخا متػؼ ظؾقف: (2)

حدثـا  :(25724)أخرجف ابـ أيب صقبة يف مصـػف  احلسـ افبرصي:مـ ؿقل  صحقح (2)

 ره .ـَ ؾَذ  ...ؿال : شؿعت احلسـ يؼقل ر ، ظـ أبقف عتؿِ مُ 
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 :أثر ظؽرمة-

ط افتل تقضل : ُس ـان يؼال ذم افتصاوير ذم افقشائد وافبُ  :ظؽرمة ؿال ظـ

 . (1)ل لاهق ذُ 

 :بـ ُمؿد أثر افؼاشؿ-

ـِ َظقْ  ـِ اْب َة ذِم َبْقتِفِ : »َؿاَل  نٍ َظ َؾَرَأْيُت  ،َدَخْؾُت َظَذ اْفَؼاِشِؿ َوُهَق بَِلْظَذ َمؽَّ

 ذِم َبْقتِِف َحَجَؾًة ؾِقَفا َتَصاِويُر اْفُؼـُْدِس 
ِ
 . (2)شَواْفَعـَْؼاء

 افعرب:ؿ يف فغة ؿْ معـك افرا  -ثافًثا

 ؿال ابـ مـظقر:

ْؿُؿ وَ  ْ افرَّ  فُ ؿَ جَ : َأظْ َرَؿَؿ اْفِؽَتاَب َيْرُؿُؿُف َرْؿاًم قُؿ اْفِؽَتاِب. وَ قُؿ: َتْعجِ ؿِ افسَّ

ـَِتاٌب َمْرُؿقمٌ فُ قَّـَ بَ وَ  ـَ ا :َأي ،. َو فتَّـِْؼقِط. َوَؿْقُفُف َؿْد ُبقِّـْت ُحُروُؾُف بَِعاَلَماهِتَا ِم

 :   .(3)ـَِتاٌب َمْؽُتقٌب  {ـِتاٌب َمْرُؿقمٌ }َظزَّ َوَجؾَّ

ـَ افَقْرِ وَ  ؿال: ٌب خُمَطٌَّط ِم ْؿُؿ: ََضْ . َوذِم احْلَِديِث: .افرَّ ـَ الخَزِّ  َوِؿقَؾ: ِم

                                                 

ـا إشامظقؾ، ظـ أيقب، ث :(25799أخرجف ابـ أيب صقبة ) ظؽرمة: مـ ؿقل صحقح (2)

 ره .ـَ ؾَذ ...، ؿالظـ ظؽرمة

ظـ  ،ثـا أزهر :ؿال (25302() 208/ 5أخرجف ابـ أيب صقبة يف  مصـػف ) قح:صح (2)

 ابـ ظقن.

 .(248/ 22فسان افعرب ) (3)
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اَلُم، َؾَقَجَد َظَذ َباهِبَا ِش  َؿَة، َظَؾْقَفا افسَّ
ك اْسً َأتك َؾاضِ َما َفـَا »اَل: َؾؼَ  ،ُمَقص 

ْؿؿِ  ْكَقا وافرَّ ؾِقِف اْفِؽَتاَبُة. َوذِم  ُؾ إَْص وَ  .افَقْرَ ُيِريُد افـَّْؼَش وَ ش!؟َوافده

 :
ِ
اَمء اَلُم، ذِم ِصَػِة افسَّ ، َظَؾْقِف افسَّ  (َشاِئٌر وَرِؿقٌؿ َماِئرٌ  َشْؼٌػ )َحِديِث َظِعٍّ

 بِافـهُجقِم. وَرَؿؿَ 
ِ
اَمء ؿَ  َرْؿاًم  افثَّْقَب َيْرُؿُؿفُ  ُيِريُد بِِف َوْرَ افسَّ ُف: َخطََّطُف: وَرؿَّ

 َؿاَل مُحَْقٌد:

، َوَؿْد زَ  ـَ ، وَ اَيؾْ َؾُرْح َـّ ؾَّ َصـِقَعٍة ... َلُ ـُ دِ اَذْ بَ ـَ  اَم َن افسَّ  يَؾ اُدَرؿَّ

ـَِتاُبُف، َوُهَق ذِم إَْص فِ ِسَؿتِ َوافتَّاِجُر َيْرُؿُؿ َثْقَبُف بِ   ،ْصَدرٌ مَ  ؾِ . وَرْؿُؿ افثَّْقِب: 

ْؿُتف َتْرِؿقاًم ُيَؼاُل: َرَؿْؿُت افثَّْقَب وَ  اَن َيِزيُد ذِم )) ِمْثُؾُف. َوذِم احْلَِديِث: َرؿَّ ـَ

ْؿؿِ  ـْ َأثْ  :َأْي (( افرَّ ا فَِتَؼَع اْدَُراَبَحُة َظَؾْقِف َأو َيْغَسَّ بِِف هِنَ اَم َما ُيْؽَتُب َظَذ افثَِّقاِب ِم

ي، ُثؿَّ اْشَتْعَؿؾَ 
ـْ َيْؽِذُب َوَيِزيُد ذِم َحِديثِِف. اْدُْشَسِ ُثقَن ؾِقَؿ  ُف اْدَُحدِّ

ـُ  ْدَرٍة  ُمَرؿَّؿٌ  ،ُصَؿْقٍؾ: إَْرَؿُؿ َحقٌَّة َبْغَ احْلَقََّتْغِ  َؿاَل اْب ـُ بُِحْؿَرٍة َوَشَقاٍد و

 وُبْغَثٍة. 

ـُ  ـَ احْلَقَّاِت  ِشقَدْه: َؿاَل اْب ِذي ؾِقِف َشَقاٌد َوبَ  :إَْرَؿُؿ ِم  :َقاٌض، َواْْلَْؿعُ افَّ

  . (1)َأراِؿؿُ 

 

                                                 

 (.249/ 22فسان افعرب ) (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

43  

 

 ادذاهب األربعة:أئؿة ل اأؿق -رابًعا

 : احلـػل ؿال افطحاوي

 .مـ افصقر ادـفل ظـفا ت بام رويـا خروج افصقر افتل ذم افثقاببَ ؾثَ 

يػعؾف افـصارى ذم كظر ما  افصقر افتل هل ت أن ادـفل ظـفبَ وثَ 

ومـ تعؾقؼ افثقاب ادصقرة افصقر ذم جدراهنا ،  تعؾقؼ  ، مـــائسفؿ

 ؾقفا.

  .ش ، ؾفق خارج مـ ذفؽ ػَر ويُ  ـ ؿتفَ ؾلما ما ـان يقضل ويُ  

 . (1)وحمؿد ، رمحفؿ اهلل تعاػ وهذا مذهب أيب حـقػة  وأيب يقشػ 

 :احلـػل ؿال بدر افديـ افعقـل

  .افـؼش وافؽتابة :بػتح افراء وشؽقن افؼاف وؾتحفا ((ؿاًم ))رَ 

افذي  :اشؼَّ وافـَّ  .احلققان صؽالأر صقِّ ر هق افذي يُ قِّ َص دُ ا ايب:طا وؿال اخَل 

 ،ؾنين أرجق أن ٓ يدخؾ ذم هذا افقظقد .يـؼش أصؽال افشجر وكحقها

 . ؾقام يشغؾ افؼؾب بام ٓ يعـلا وداخاًل وإن ـان َجؾة هذا افباب مؽروهً 

يقضل  كف أراد رؿاًم أ ش ذم ثقبؿاًم إٓ رَ »حيتؿؾ ؿقفف:  :أيًضا وؿال افطحاوي 

 ط وافقشائد. اكتفك. ُس ـ ـافبُ ؿتفَ ويُ 

                                                 

 .(285/ 4ذح معاين اآلثار ) (2)
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ـَ    .ؽره ما يداس ظؾقف ويقضلا ومل يَ سً ه رشقل اهلل ما ـان ِش رِ وؿافقا: 

وهبذا ؿال شعد بـ أيب وؿاص وشامل وظروة وابـ شريـ وظطاء 

 .وظؽرمة

  .وؿال ظؽرمة: ؾقام يقضل مـ افصقر هقان لا 

 .وأبق حـقػة وافشاؾعلوهذا أوشط ادذاهب، وبف ؿال مافؽ وافثقري 

ًٓ  كوإكام هَنَ   ٕهنؿ ـاكقا  : ظـ افصقر ـؾفا وإن ـاكت رؿاًم افشارع أو

 .حديثل ظفد بعبادة افصقر، ؾـفك ظـ ذفؽ َجؾة

 ذم ثقب فؾورورة إػ إياد ثؿ دا تؼرر هنقف ظـ ذفؽ أباح ما ـان رؿاًم  

ـ، وبؼل ؿتفَ ـ ٕكف يممـ ظذ اْلاهؾ تعظقؿ ما يُ ؿتفَ افثقاب، ؾلباح ما يُ 

 . (1)ـؿتفَ افـفل ؾقام ٓ يُ 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.74/ 22ظؿدة افؼاري) (2)
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 :ادافؽل ؿال افؼرواين

مل  ،ؾ ذفؽ أو َصذَّ إػ ؿبؾة ؾقفا َتاثقؾعَ ؾَ  نْ ؾنِ  ة:وؿال أصفب يف ادجؿقظ

  .ْد، وهق مؽروهعِ يُ 

ما ـان  إٓ» :ا جاءؾال أـره ذفؽ: دِ  ،س ؾقف َتاثقؾوأما إن ـان ذم ؿبؾتف ِش 

ة ظذ ظؾقف فؾتامثقؾ، فؽـ فؽراهة افصال ةـره افصالوٓ أَ  .شرؿاًم ذم ثقب

 . (1)طُس افبُ 

 :ادافؽل د(ؿال ابـ رصد)اجَل 

 ]مسلفة: افصقر افتل يف افرؿقم مثؾ افقشائد يتخذها افرجؾ[ 

 ،ؾ ظـ افصقر افتل ذم افرؿقم مثؾ افقشائد يتخذها افرجؾئِ وُش  :مسلفة

ظذ بساط ؾقف صقر إٓ أن  ب أن يصعحِ ، وٓ أُ إيلَّ  به َح ك ذفؽ أَ رْ ؿال: تَ 

 يضطر إػ ذفؽ. 

عؾ بقـل وبغ احلرام شسة مـ وؿد ـان ابـ ظؿر يؼقل: إين ٓ أحب أن ُي 

 احلالل وٓ أحرمف.

ذم ـراهة اختاذ افقشائد  -رمحف اهلل -ؿال حمؿد بـ رصد: ذهب مافؽ 

 -افتل ؾقفا افصقر وافصالة ظذ افبساط افذي ؾقف افصقر مـ ؽر حتريؿ

                                                 

 .(224/ 2افـقادر وافزيادات ظذ ما يف اددوكة مـ ؽرها مـ األمفات ) (2)
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إذ دخؾ ظذ شفؾ بـ   ،ظـ أيب ضؾحة إكصاري» :ئفضَّ قَ ره ذم مُ ـَ ا ذَ إػ م

َ  :ػقْ ـَ ا، ؾؼال فف شفؾ بـ ُح طً ؿَ ع مـ حتتف كَ َز ا ؾـَ ؾدظا إكساكً  ،ػقْ ـَ ُح   مِل

ظؾقف  هلل اذص -ف تصاوير، وؿد ؿال رشقل اهلل ؿال: ٕن ؾق !تـزظف؟

يؼؾ رشقل اهلل  ػ: أملقْ ـَ ؾؼال فف شفؾ بـ ُح  ؟!ؾقفا ما ؿد ظؾؿَت  - وشؾؿ

وفؽـف  ،ؿال: بذ ؟ش ذم ثقبإٓ ما ـان رؿاًم »: - ظؾقف وشؾؿ هلل اذص -

  .شأضقب فـػز

واشتظفر دا ذهب إفقف بؼقل ابـ ظؿر افذي ذـره، وهق حؼقؼة افقرع: 

صار ذفؽ مـ  ،ط وافثقابُس ٕن أثار دا تعاروت ذم افصقر افتل ذم افبُ 

احلالل : »- ظؾقف وشؾؿ هلل اذص -هلل بقؾ ادشتبفات، وؿد ؿال رشقل اؿَ 

ـ اتؼك ادشتبفات اشتزأ ؾؿَ  ،وبقـفام أمقر مشتبفات ،غِّ واحلرام بَ  ،غِّ بَ 

 .(1)احلديث ش...روففديـف وظِ 

 قال اليووي الشافعي:

تصقير صقرة احلققان حرام صديد  :ؿال أصحابـا وؽرهؿ مـ افعؾامء

ؾقف هبذا افقظقد افشديد ادذـقر د ظتقظَّ وهق مـ افؽبائر ٕكف مُ  ،افتحريؿ

  .ذم إحاديث

                                                 

 .(332/ 2افبقان وافتحصقؾ ) (2)
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ٕن ؾقف  :ؾصـعتف حرام بؽؾ حال ،ـ أو بغرهؿتفَ وشقاء صـعف بام يُ 

  .مضاهاة لخؾؼ اهلل تعاػ

درهؿ أو ديـار أو ؾؾس أو إكاء أو  ثقب أو بساط أو وشقاء ما ـان ذم

  .حائط أو ؽرها

مما فقس ؾقف  ،وؽر ذفؽ ...وأما تصقير صقرة افشجر ورحال اإلبؾ

  .ؾؾقس بحرام ،صقرة حققان

 :ر ؾقف صقرة حققانصقِّ وأما اختاذ ادُ  .ؿ كػس افتصقيرؽْ هذا ُح 

 ذفؽ ُما ٓ ا أو ظاممة وكحقا مؾبقًش ا ظذ حائط أو ثقبً ؾنن ـان معؾؼً - 

 .ؾفق حرام ،اـً تفَ د ُُم عَ يُ 

ؾؾقس  ،ـؿتفَ دة ووشادة وكحقها ُما يُ وإن ـان ذم بساط يداس وخمِ - 

  .بحرام

ؾقف ـالم كذـره  ؟ؿـع دخقل مالئؽة افرمحة ذفؽ افبقتوفؽـ هؾ يَ 

  .ا إن صاء اهللؿريبً 

  .طؾ فف ال فف طؾ وما هذا ـؾف بغ ما يفؾرق  وال

وبؿعـاه ؿال َجاهر افعؾامء مـ افصحابة  ،هذا تؾخقص مذهبـا ذم ادسلفة

 .ـ بعدهؿوافتابعغ ومَ 
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  .وؽرهؿ ...ةوهق مذهب افثقري ومافؽ وأيب حـقػ 

والبلس بافصقر افتل  ،ك ظام ـان فف طؾفَ ـْ إكام يُ  :وؿال بعض افسؾػ

  .فقس هلا طؾ

ؾنن افسس افذي أكؽر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  :وهذا مذهب باضؾ

مع باؿل  ،وفقس فصقرتف طؾ ،شؽ أحد أكف مذمقمٓ يَ  -افصقرة ؾقف

 .إحاديث ادطؾؼة ذم ـؾ صقرة

 هل وـذفؽ اشتعامل ما ،افـفل ذم افصقرة ظذ افعؿقم :ريهْ وؿال افز   

 .رؿؿ ثقب أو ؽر ذم اًم ؿْ شقاء ـاكت رَ  ،ودخقل افبقت افذي هل ؾقف.ؾقف 

 ظؿاًل  :وشقاء ـاكت ذم حائط أو ثقب أو بساط ُمتفـ أو ؽر ُمتفـ

  .ؿرؿة افذي ذـره مسؾؿٓشقام حديث افـه  ،بظاهر إحاديث

 ي.وهذا مذهب ؿق

وشقاء  ،فـ أم ٓشقاء امتُ  ، ذم ثقباًم ؿْ يقز مـفا ما ـان رَ  :نرووؿال آَخ  

ـَ  .حائط أم ٓ ذمؼ ؾِّ ظُ  ا ذم احلقطان رً صقَّ هقا ما ـان فف طؾ أو ـان مُ رِ و

 . أو ؽرهاًم ؿْ شقاء ـان رَ  ،بففاوِص 

 .ش ذم ثقباًم ؿْ ما ـان رَ  إٓ» :واحتجقا بؼقفف ذم بعض أحاديث افباب 

  .ؿدوهذا مذهب افؼاشؿ بـ حم 
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  .وأمجعقا ظذ مـع ما ـان فف طؾ ووجقب تغقره

ذم  ورد ذم افؾعب بافبـات فصغار افبـات وافرخصة إٓ ما :ؿال افؼايض

ـَ  . ذفؽ وادظك بعضفؿ أن  .ه مافؽ ذاء افرجؾ ذفؽ ٓبـتفرِ فؽـ 

 .(2)واهلل أظؾؿ (2)إباحة افؾعب لـ بافبـات مـسقخ هبذه إحاديث

 :احلـبع ؿال ابـ ؿدامة

ه رَ ؽْ يُ  :ؾؼال ابـ ظؼقؾ ،ؾلما افثقاب افتل ظؾقفا تصاوير احلققاكات ؾصؾ:

 سفا، وفقس بؿحرم. بْ فُ 

 -هق حمرم: ٕن أبا ضؾحة ؿال: شؿعت رشقل اهلل  :ابطَّ وؿال أبق الخَ 

ا ؾقف ـؾب وٓ ٓ تدخؾ ادالئؽة بقتً »يؼقل:  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 متػؼ ظؾقف. ش . صقرة

 -ا أن زيد بـ خافد رواه ظـ أيب ضؾحة ظـ افـبل حمرمً ـ مل يره جة مَ وُح 

 :متػؼ ظؾقفش .  ذم ثقبإٓ رؿاًم »ره: وؿال ذم آِخ  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 .(3)اظؾقف، ؾؽذفؽ إذا ـان مؾبقًش  لتؽَ أو يُ  إكف يباح إذا ـان مػروًص 

                                                 

 !!ؿؾت أمحد آل رجب: افؼقل بافـسخ بعقد وؾقف كظر ـبر (2)

 (.82/ 24ذح افـقوي ظذ مسؾؿ ) (2)

 .(423/ 2ادغـل )(3)
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 :احلـبع ؿال ابـ اجلقزي

ا ؾقف ـؾب وٓ ة بقتً دخؾ ادالئؽٓ تَ »ـ ادشؽؾ ذم احلديث إول: ؾؿِ 

 . شصقرة 

 .أما امتـاظفا ٕجؾ افؽؾب ؾؾـجاشتف وتـجقسف ما يؽقن ذم افبقت 

 د مـ دون اهلل ظز وجؾ.بَ عْ ؾألن افصقرة ؿد ـاكت تُ  ،وأما ٕجؾ افصقر 

 .ا بخؾؼ اهلل تعاػوهق اشؿ فؾقء ادصـقع مشبفً  ،َجع َتثال :وافتامثقؾ 

 ف بف.إذا صبفتَ بافقء:  افقءَ  مثؾُت  :ـصؾف مِ أو

زيادة ذم بعض افروايات تؼتيض أن يؽقن  ش ذم ثقب إٓ رؿاًم »وؿقفف: 

وهذا  .ا ذم ثقبادـفل ظـف ما ـان فف صخص ماثؾ دون ما ـان مـسقًج 

 .(1)حمؿقل ظذ جقاز اشتعامفف بلن يقضل ويداس

 .(2)ا ؾقفكؼًش  :أي ش ذم ثقبرؿاًم إٓ » :احلـبع مة ابـ افؼقؿَّلا ؿال افعَ 

صذ اهلل  -وؿد صح ظـ رشقل اهلل  :افظاهري ال أبق ُمؿد ابـ حزمؿ 

ـَ  -ظؾقف وشؾؿ  وشادة  ؾت فف مـفعِ ؾجُ  ،س ادعؾؼ ؾقف افتصاويره افسِّ رِ أكف 

                                                 

 (.73/ 2ـشػ ادشؽؾ مـ حديث افصحقحغ ) (2)

 (.242/ 22)هتذيب شــ أيب داود وإيضاح ظؾؾف ومشؽَّلتف  (2)
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ؾصح أن افصقر ذم افستقر مؽروهة ؽر حمرمة، وذم  -ؾؾؿ يـؽرها 

 .(1)افقشائد وؽر افستقر فقست مؽروهة آشتخدام هبا

س مع ثؾ إكؽاره ظؾقف افسالم افصقر ذم افسِّ ومِ  ؽ:وؿال ابـ حزم ـذف

 ذم ثقب واشتثـاءه إياه مـ َجؾة ما هنك ظـف مـ إباحتف فذفؽ إذا ـان رؿاًم 

 س وشادتغ اتؽل ظؾقف افسالم ظؾقفام وملطعت ظائشة افسِّ ؾؾام ؿَ  ،افصقر

 .يـؽرمها

س فق ،ؼ مـ افثقاب افتل ؾقفا افصقر مؽروهؾَّ عَ ؾصح مـ ذفؽ أن ادُ  

واختار  .ـ اشتعؿؾفا مل يلثؿومَ  ،رجِ ـفا أُ رَ ـ تَ فؽـ مَ  ،اا وٓ مستحب  حرامً 

 .واختاره فعائشة وؾاضؿة ريض اهلل ظـفام ،ظؾقف افسالم إؾضؾ هـااه

ؾذفؽ  ،وصح بذفؽ أن افثقاب افتل ؾقفا افصقر وإذا ـاكت وشائد 

 . بؾ كحبفٓ كؽرهف أصاًل  ،حسـ مباح وٓ مستحب

ؾفق ظـدكا  ،ر بفمَ ظـف وٓ أَ  فَ ـْ ذا ترـف ظؾقف افسالم ومل يَ وـذفؽ افقء إ 

  (.2)ؾف مل يلثؿ ومل يمجرعَ ـ ؾَ ومَ  ،رجِ ـف أُ رَ ـ تَ مَ  ،مباح مؽروه

 

                                                 

 (.526/ 7)  باآلثارذا َح ادُ  (2)

 .(56/ 4اإلحؽام يف أصقل األحؽام ) (2)
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 :رمحف اهلل ابـ بازمة َّلا افعَ  شئؾ

ما  ش يف ثقبإال رؿاًم »س: جاء يف بعض ـتب ؾضقؾتؽؿ ظـ افتصقير: 

 ـك آخر؟أم هق مع ؟هؾ هق افصقرة ؟ادؼصقد بافرؿؿ

  افعؾامء رمحفؿ اهلل افرؿؿ بلمريـ:ِّسا : ؾَ ؾلجاب

ـ ؿتفَ ط وكحقها ُما يداس ويُ ُس أكف افصقرة افتل تؽقن ذم افبُ  أحدمها:

ؾفذا معػق ظـف: ٕن افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظػا ظـف،  .ـافقشائد

 وادؼصقد: افعػق ظـ اشتعامفف، أما افتصقير ؾال يقز.

فتل تؽقن ذم افثقاب مـ ؽر افصقر، ؾنن افـؼقش أكف افـؼقش ا وافثاين:

ذم افثقاب ٓ تور وفقس حؽؿفا حؽؿ افصقرة، إكام ادحرم صقرة ما فف 

 .وح مـ آدمل أو ؽرهرُ 

ا ظذ ظائشة ورأى ت ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف دخؾ يقمً بَ ا ثَ دِ  

بقن ذَّ عإن أصحاب هذه افصقر يُ »ب وهتؽف وؿال: ِض ؾغَ  ،ا ؾقف صقرةثقبً 

مـف  . ؿافت ظائشة: ؾجعؾُت ش!!يقم افؼقامة ويؼال لؿ: أحققا ما خؾؼتؿ

 .وشادتغ يرتػؼ هبام افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ظـ افـبل حقح ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف، سائل بنشـاد صج افـَّ رَّ وَخ  

ؾتلخر  ،صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف ـان ظذ مقظد مع جزائقؾ ظؾقف افسالم
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ًٓ  ،خرج إفقف يـتظرهظـف، ؾ ا ؾقف سً  وِش ؾؼال فف جزائقؾ: إن ذم افبقت َتثا

ع حتك يؽقن ـفقئة افشجرة، ؼطَ برأس افتؿثال أن يُ  رْ ؾؿُ  ،اصقرة وـؾبً 

بافؽؾب أن  رْ ، ومُ لنتقضتخذ مـف وشادتان مـتبذتان س أن يُ بافسِّ  رْ ومُ 

افسالم. ؾ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾدخؾ جزائقؾ ظؾقف عَ خيرج. ؾػَ 

أدخؾف احلسـ  ،د ذم افبقتَض ا حتت كَ وـان افؽؾب جروً  :ؿال أبق هريرة

 .(1)أو احلسغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.92/ 8جمؿقع ؾتاوى ابـ باز ) (2)
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 :بافؽامراحؽؿ افتصقير  :ثالثاملطلب ال

 :ن يف حؽؿف ظذ ؿقفغوعؾؿ ادعاسؾػ أهؾ افاختَ 

فؽـ  أجازوه  يف   .تحريؿ افتصقير افػقتقؽرايفؿافقا بافؼقل األول : 

رة )ـافبطاؿة افشخصقة ، وجقاز افسػر ، ورخصة حافة افرضو

 افؼقادة...(.

وافشقخ  ،وافشقخ األفباين ،ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ بازافشقخ وهؿ 

 ،صافح افػقزانوافشقخ   ،ظبد افعزيز آل افشقخ وافشقخ ، مؼبؾ افقادظل

بؽر أبق  وافشقخ، ظبد افرزاق ظػقػل، وافشقخ ؽديانظبد اهلل بـ  وافشقخ

وؽرهؿ مـ أهؾ افعؾؿ ... (.2)وافشقخ مصطػك بـ افعدوي  ،زيد

 .ادعاسيـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 فؽـ فشقخـا تػصقؾ أوشع ذـره يف مؼدمتف يف بداية افؽتاب. (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

55  

 

 :فقؽ أدفتفؿ وأؿقاهلؿإو

  .ـ ؾاظؾفعْ عف وفَ ـْ اشتدفقا بإدفة افعامة ذم حتريؿ افتصقير ومَ 

 فقؽ أبرز األدفة افتل اشتدفقا هبا يف هذا افباب :إو

مؼاتؾ، أخزكا ظبد اهلل،  حدثـا ابـ  :ؿال اإلمام افبخاري ـ رمحف اهلل ــ  2

أكف شؿع ابـ ظباس د اهلل بـ ظبد اهلل، قْ بَ ري، ظـ ظُ هْ ر، ظـ افزه ؿَ عْ أخزكا مَ 

يؼقل: شؿعت رشقل اهلل صذ  ريض اهلل ظـفام يؼقل: شؿعت أبا ضؾحة

ا ؾقف ـؾب وٓ صقرة دخؾ ادالئؽة بقتً ٓ تَ »اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: 

 .(1)شَتاثقؾ

 :ايبطا ؿال اخَل 

 هقئتفا ظام رَّ غَ ؾ أوصالا حتك تُ ع رأشفا أو حُتَ ؼطَ ت بلن يُ رِّ قرة إذا ؽُ افص 

 .(2)مل يؽـ هبا بعد ذفؽ بلس ،ـاكت

 :(629/ 6) (إـامل ادعؾؿ بػقائد مسؾؿ)جاء يف و

ب َص واهك صاكعفا خؾؼ اهلل، وكَ  افتلمل يدخؾقا افبقت ٕجؾ افصقر 

 ودمـبقا مقاوعفا. ضقها هلل،غِ أمثؾتفا فؾعبادة مـ دون اهلل، ؾلب

                                                 

 (.2206( ومسؾؿ )3225أخرجف افبخاري ) متػؼ ظؾقف: (2)

 (.207/ 4معامل افســ ) (2)
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ـِ َمافٍِؽ ــ  2 ـْ َأَكِس ْب اَن ِؿَرامٌ  :ريض اهلل ظـف ؿال َظ ْت  (1)ـَ فَِعاِئَشَة َشَسَ

َأِمقطِل َظـَّا ِؿَراَمِؽ »بِِف َجاكَِب َبْقتَِفا، َؾَؼاَل افـَّبِله َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ: 

َٓ  :َهَذا ُف   .(2)شيِت ذِم َصاَل  يل  َتَزاُل َتَصاِويُرُه َتْعِرُض  َؾنِكَّ

 ؿال افعقـل:

ر باجتـاب هذا إلحضار الخشقع ذم افصالة وؿطع مَ وؿال ادفؾب: وإكام أَ 

 (.3)ػقْ ـَ دواظل افشغؾ. وؿقؾ: إكف مـسقخ بحديث شفؾ بـ ُح 

 ؿال ابـ حجر:

 :ؿةرُ ؿْ ا ذم افـه شؽؾ اْلؿع بغ هذا احلديث وبغ حديث ظائشة أيًض اشتُ 

اهلل ظؾقف وشؾؿ مل يدخؾ افبقت افذي ـان ؾقف افسس  ٕكف يدل ظذ أكف صذ

  . حتك كزظفادصقر أصاًل 

وهذا يدل ظذ أكف أؿره وصذ وهق مـصقب إػ أن أمر بـزظف مـ أجؾ ما 

ومل يتعرض لخصقص ـقهنا  ،ذـر مـ رؤيتف افصقرة حافة افصالة

  .صقرة

                                                 

 ؾقف أفقان. ثقب مـ صقف  (2)

 (.5959، 374)ف افبخاريأخرج صحقح: (2)

 .(96/ 4ظؿدة افؼاري ) (3)
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وهذا  ،ويؿؽـ اْلؿع بلن إول ـاكت تصاويره مـ ذوات إرواح

ـام تؼدم تؼريره ذم حديث زيد بـ  ،ـاكت تصاويره مـ ؽر احلققان

 (.1)خافد

 .هذا اْلؿع يعقزه افدفقؾ :(آل رجب أمحد)ؿؾت 

مل يـؽر افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أصؾ تعؾقؼ  :ؾؾؼائؾ أن يؼقل 

ما ؿافف ادفؾب ـام هق وهذا  .إكام أكؽر أهنا تشغؾف ذم صالتف ،افصقرة

 تؼدم.

، ؾرأى ْر ؿَ ذم دار يسار بـ كُ  مع منوقــا  ؿال: بـ صبقح ظـ مسؾؿ ـ 3

ؿال: شؿعت افـبل  بـ مسعقد ذم صػتف َتاثقؾ، ؾؼال: شؿعت ظبد اهلل

 -ا ظـد اهلل يقم افؼقامةإن أصد افـاس ظذابً »صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: 

 . (2)شادصقرون

ؿة رُ ؿْ ا اصست كُ أهنا أخزتف أهن ظـ ظائشة أم ادممـغ ريض اهلل ظـفا:ـ  4 

ؾقفا تصاوير، ؾؾام رآها رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿام ظذ افباب 

أتقب إػ  ،ذم وجفف افؽراهقة، ؾؼؾت: يا رشقل اهلل ؾؾؿ يدخؾف، ؾعرؾُت 

                                                 

 .(392/ 20ؾتح افباري ) (2)

 (.2209ومسؾؿ ) (5950أخرجف افبخاري) متػؼ ظؾقف: (2)
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ؾؼال رشقل اهلل صذ  !؟ماذا أذكبُت  ،اهلل وإػ رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

: اصسيتفا فؽ فتؼعد ظؾقفا ؿؾُت ش !ما بال هذه افـؿرؿة؟»اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

إن أصحاب هذه »ؾؼال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  !دهاشَّ قَ وتَ 

إن »وؿال: ش !أحققا ما خؾؼتؿ :بقن، ؾقؼال لؿذَّ عَ افصقر يقم افؼقامة يُ 

 .(2)شافبقت افذي ؾقف افصقر ٓ تدخؾف ادالئؽة

إن  ؿال:ظـ أيب ضؾحة، صاحب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ،  ـ 5

ا ؾقف إن ادالئؽة ٓ تدخؾ بقتً »رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

  .شافصقرة

س ؾقف صقرة، ؾؼؾت ؾنذا ظذ بابف ِش  : ثؿ اصتؽك زيد، ؾعدكاهْن ؿال بُ 

د اهلل، ربقب مقؿقكة زوج افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: أمل خيزكا زيد قْ بَ فعُ 

 إٓ رؿاًم »: أمل تسؿعف حغ ؿال: ؾؼال ظبقد اهلل !ظـ افصقر يقم إول؟

 .(2)؟شذم ثقب

م رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دِ ؿَ  :ؿافت ظائشة ريض اهلل ظـفاـ ظـ  6

قة يل ؾقفا َتاثقؾ، ؾؾام رآه رشقل فْ رام يل ظذ َش بؼِ  مـ شػر، وؿد شسُت 

                                                 

 (.2207ومسؾؿ ) (2205أخرجف افبخاري )متػؼ ظؾقف:  (2)

 (.2206( ومسؾؿ )5958أخرجف افبخاري ) متػؼ ظؾقف: (2)
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ا يقم افؼقامة أصد افـاس ظذابً »اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هتؽف وؿال: 

 .(1)ؿافت: ؾجعؾـاه وشادة أو وشادتغش هقن بخؾؼ اهللافذيـ يضا

  :وهق ،ح شمال مفؿرَ طْ وهـا يُ  :(آل رجب أمحد)ؿؾت 

 ؟سؽ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افسِّ تَ داذا هَ 

 هذا افتساؤل احلاؾظ ابـ رجب احلـبع ؾقؼقل: ـُيقب ظ

ؾام افباب، ؾ ا ؾسستف ظذمـ حديث ظائشة، أهنا أخذت كؿطً  ج مسؾؿرَّ َخ 

افؽراهة ذم  رأى افـؿط، ؾعرؾُت  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -م افـبل دِ ؿَ 

ن اهلل مل يلمركا أن كؽسق إ»وجفف، ؾجذبف حتك هتؽف أو ؿطعف، وؿال: 

 . شاحلجارة وافطغ

صذ اهلل ظؾقف  -، ظـفا ذم هذا احلديث: أن افـبل  (وذم )مسـد اإلمام أمحد

ف ف، ؾؼطعتُ ؿافت: ؾطرحتُ  ش!ائشة؟ر يا ظدُ أتسسيـ اْلُ »ؿال لا:  -وشؾؿ 

 وؾقفا صقرة. ا ظذ إحدامهارؾؼتغ، ؾؼد رأيتف متؽئً مِ 

ؿافت: ـان ذم بقتل ثقب ؾقف تصاوير،  مـ حديث ظائشة ج مسؾؿرَّ وَخ 

 -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -ف إػ شفقة ذم افبقت، وـان رشقل اهلل ؾجعؾتُ 

 ؾجعؾتف وشائد. ف، ؾـزظتشظـل أخريف ،يا ظائشة»يصع إفقف، ثؿ ؿال: 

                                                 

 (.2207ومسؾؿ ) (2479، 5954أخرجف افبخاري )متػؼ ظؾقف:  (2)
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 -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -م رشقل اهلل دِ ؿافت: ؿَ  ظـفا  ذم )افصحقحغ(و

يل ظذ شفقة يل ؾقفا َتاثقؾ، ؾؾام رآه رشقل  موؿد شست بؼرا ،مـ شػر

ا يقم افؼقامة أصد افـاس ظذابً »هتؽف، وؿال:  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -اهلل 

جعؾـاه وشادة أو . ؿافت: ؾ شافذيـ يضاهقن بخؾؼ اهلل ظز وجؾ

 وشادتغ.

س ؾقف َتثال ضائر، وـان ؿافت: ـان فـا ِش  ظـفا وذم )صحقح مسؾؿ(

: -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -افداخؾ إذا دخؾ اشتؼبؾف، ؾؼال رشقل اهلل 

 . شافدكقا ُت رْ ـَ ذَ  ،يل هذا: ؾنين ـؾام دخؾت ؾرأيتفقِّ َح »

 ـراهة افسس. - صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾفذه ثَّلث ظؾؾ ؿد ظؾؾ هبا افـبل 

 -فان، ظـ شػقـة، أن افـبل حديث شعقد بـ َُجْ  ويشفد فؾتعؾقؾ افثافث

افباب، وإذا  يَتِ ادَ َض ذ بعِ َخ جاء إػ بقت ؾاضؿة، ؾلَ  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -كاحقة افبقت، ؾؾام رآه رشقل اهلل  ب ذمؿرام ؿد َُضِ 

كف فقس يل إ»ؿال:  !عؽ يا رشقل اهلل؟َج ؾؼال: ما رَ  عف ظعٌّ بِ رجع، ؾتَ  -

 . شاا مزوؿً وٓ فـبل أن يدخؾ بقتً 

  .(1)جف اإلمام أمحد وأبق داود وابـ ماجفرَّ َخ 

                                                 

 .(425/ 2ؾتح افباري ) (2)
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هبا افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـراهتف  َؾ ؾا ؾؾ ظَ أمحد(: ؾفذه ثَّلث ظِ )ؿؾت

 :فؾسس

 احلجارة وافطغ. أن اهلل مل يلمركا أن كؽسق -1

 .ذم هذا مضاهاة لخؾؼ اهلل أن -2

 ر ؾقفا.ِذـر افدكقا وافتػؽ -3

شؿعت رشقل اهلل  ؿال: ريض اهلل ظـف ظـ أيب ضؾحة األكصاري ـ  7 

  .شوٓ َتاثقؾ ا ؾقف ـؾبٓ تدخؾ ادالئؽة بقتً »صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: 

: إن هذا خيزين أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظائشة ؾؼؾُت  ؾلتقُت  :ؿال

رشقل اهلل  ؾفؾ شؿعِت ش ؾقف ـؾب وٓ َتاثقؾ آ تدخؾ ادالئؽة بقتً »ؿال: 

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذـر ذفؽ؟ ؾؼافت: ٓ، وفؽـ شلحدثؽؿ ما رأيتف 

م دِ ا ؾسستف ظذ افباب، ؾؾام ؿَ كؿطً  اتف، ؾلخذُت زَ ؾعؾ، رأيتف خرج ذم ؽَ 

افؽراهقة ذم وجفف، ؾجذبف حتك هتؽف أو ؿطعف،  ؾرأى افـؿط، ظرؾُت 

ؾؼطعـا مـف  :ؿافتش أن كؽسق احلجارة وافطغإن اهلل مل يلمركا »وؿال: 

 .(1)ذفؽ ظعَّ  ْب عِ ا، ؾؾؿ يَ ام فقػً وحشقهُت  ،وشادتغ

                                                 

 (.2207(،)2206أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (2)
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ـان فـا شس ؾقف َتثال ضائر، وـان افداخؾ إذا دخؾ  ؿافت: ظـ ظائشةـ  8

ؾنين ـؾام  :يل هذاقِّ َح »اشتؼبؾف، ؾؼال يل رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

فا ؿُ ؾَ ظَ  :ؿافت: وـاكت فـا ؿطقػة ــا كؼقلش قاافدك ُت رْ ـَ ذَ  ،دخؾت ؾرأيتف

 .(1)ؾؽـا كؾبسفا ،حرير

َؿِدم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ شػر، »ظـ ظائشة، ؿافت:  -9

ُت ظذ با ْ ايبوؿد َشسَّ ـً  قؾ ذوات إجـحة، ؾَلَمرينالخ فؾق (2) ُدْرُكق

 (.3)شؾـزظُتف

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ن افـبل إ :فؼائؾ أن يؼقل :(آل رجب أمحد)ؿؾت 

أكؽر هذه افصقر فعدم وجقدها ذم احلؼقؼة وخمافػتفا فؾقاؿع، ؾفل ـذب 

 ؾؾقس ذم احلؼقؼة خقؾ لا أجـحة.

 ؿال افصـعاين:

 :أي ،ن ؾقف تصاوير الخقؾ وذوات إجـحةإالتؽ مـ حقث  :وٓ يؼال

مل يلمركا أن كؽسق » :ؿقفف :ٕكا كؼقل :افتحافقػ ٓ ٕجؾ شس اْلدار

                                                 

 ( .2207أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (2)

 شس فف مخؾ. (2)

 (.2207أخرجف مسؾؿ) صحقح: (3)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

63  

 

 ،أن افؽراهة فذفؽ ٓ دا ؾقف مـ افتصاويرذم سيح  شحلجارة وافطغا

 .(1)مـ ؽر هذا ؾتؾؽ ـراهة معؾقمة

 :بـ أيب ضافب ـ حديث ظع 20 

اج إشدي ؿال: ؿال يل ظع بـ أيب ضافب: أٓ أبعثؽ ظذ ما قَّ ظـ أيب الَ  

ًٓ  عْ دَ أن ٓ تَ »بعثـل ظؾقف رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟   إٓ َتثا

 .(2)شفيتَ قَّ ا إٓ َش ؾً ْؼِ ا مُ وٓ ؿزً  ،فضؿستَ 

                                                 

 .(333/ 3افتـقير ذح اجلامع افصغر )  (2)

وأبق بؽر بـ أيب ثـا حيقك بـ حيقك،  :ؿال (969)أخرجف مسؾؿ  صحقح بطريؼقف:( 2)

حدثـا وـقع، ظـ شػقان،  -ؿال حيقك: أخزكا، وؿال اآلخران:  -صقبة، وزهر بـ حرب، 

ؿال: ؿال يل ظع بـ أيب  اج األشديقا ظـ حبقب بـ أيب ثابت، ظـ أيب وائؾ، ظـ أيب اهلَ 

  .رهـَ ؾَذ  ...ضافب

 وشـد مسؾؿ هذا ُمَعؾ: ألن ؾقف أبا اهَلقااج، ومل يقثؼف معتز.

محد يف أ(  و6487( وظبد افرزاق )2049احلديث صحقح بام أخرجف افسمذي ) ؽـوف

  .(2/228ادسـد )

اج قا ا ؿال أليب اهلَ شػقان، ظـ حبقب بـ أيب ثابت، ظـ أيب وائؾ، أن ظؾق  مـ ضرق ظـ 

  .احلديث ...األشدي: أبعثؽ ظذ ما بعثـل بف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

  .رىض اهلل ظـف دها وشؿع مـ ظعوائؾ حرض افؼصة وصاهَ أبا  ؾػل هذا اإلشـاد أن

 صحح اإلمام افبخاري هذا اإلشـاد.وؿد 
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)هق ُمؿد بـ إشامظقؾ  اؾسلفت ُمؿًد  ( ؿال افسمذي :258)افعؾؾ افؽبر فؾسمذي ؾػل  

 . اجقا ا ؿال أليب اهلَ ؾؼال: افصحقح ظـ أيب وائؾ أن ظؾق   ، إمام افدكقا(افبخاري

 شؿعُت  (:  320وائؾ ظع بـ أيب ضافب ـام يف ادراشقؾ البـ أيب حاتؿ  ) وؿد أدرك أبق

ن حبقب بـ أيب ثابت روى ظـ أيب وائؾ ظـ أيب أؽر  ،اأبق وائؾ ؿد أدرك ظؾق   :أيب يؼقل

ا إال ؾً ْؼِ ا مُ ؿزً  عْ َد ال تَ  :أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بعثف ،اج ظـ ظع ريض اهلل ظـفقا اهلَ 

 .فيتَ قا َش 

 .(494) (273/ 4)اكظر ظؾؾ اإلمام افدارؿطـل  ،ودزيد مـ افـظر يف ضرق احلديث

أبعثؽ  :، ظـ ظع، ؿال يلْغ َص األشدي، واشؿف حقان بـ احلُ  اجقا حديث أيب هَ وشئؾ ظـ 

ف، وال يتَ قا ا إال َش ا مؼؾً ؿزً  عْ َد ظؾقف رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ال تَ  ظذ ما بعثـل 

 ف.ضؿستَ  إال َتثااًل 

ؾرواه افثقري، ظـ حبقب، ظـ أيب وائؾ،  :ؾػ ظـفؾؼال: يرويف حبقب بـ أيب ثابت، واختُ 

 اج.قا ظـ أيب اهلَ 

 ...بقصةؿ، وؿَ قْ عَ ؿال ذفؽ حيقك افؼطان، وخافد بـ احلارث، ووـقع، وظبد افرمحـ، وأبق كُ 

 وؽرهؿ.

رواه حيقك بـ شعقد واحلديث حديث افثقري، ما : إػ أن ؿال افدارؿطـل ـ رمحف اهلل ـ

 وهق افصحقح. ،افؼطان، وابـ مفدي، ومـ تابعفام

اج ظـ قا ؾسجقح افدارؿطـل هـا  مػاده أن أبا وائؾ رواه ظـ أيب اهلَ  ؿؾت) أمحد آل رجب(:

 .بف ا...مرؾقظً  ظع
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ًٓ  عْ دَ وٓ تَ ) :أـثر افروايات :ؿؾت ؾ ؿَ حْ ، ؾتُ  (صقرة) :، وبعضفا(َتثا

ؾغة افعربقة افصقرة افؾػل  ،ـام ذم فسان افعرب افصقرة هـا ظذ افتؿثال

 .واكتفك .هل افتؿثال

 :اهلل ظـفام ـ حديث ابـ ظباس ريض 22 

ريض اهلل ظـفام، أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دا رأى  ظـ ابـ ظباس 

 ورأى إبراهقؿَ  .قتحِ ر هبا ؾؿُ مَ مل يدخؾ حتك أَ  ،افصقر ذم افبقت

 نِ إِ  ؿاتؾفؿ اهلل، واهللِ»ظؾقفام افسالم بليدهيام إزٓم، ؾؼال  وإشامظقَؾ 

 .(1)ش!!طه اشتؼسام بإزٓم ؿَ 

هلل ظؾقف وشؾؿ أن يؽقن اهلل صذ ارشقل أكؽر  :(آل رجب أمحد )ؿؾت

  .شامظقؾ افـبل ؿد اشتؼسام بإزٓمإبراهقؿ الخؾقؾ وإ

 وفقس ذم احلديث إكؽار أصؾ افتصقير.

                                                                                                                                                       

 ،وابـ مفدي مل يقثؼف معتز، ؾافسـد ضعقػ، فؽـ ـام شبؼ رواه ظبد افرزاق  اجقا اهلَ  قوأب

، وهذا ر احلديثـَ ؾَذ  ...اجقا أليب اهلَ  ؿال ظع :ظـ أيب وائؾ ؿال ،ظـ حبقب ،نظـ شػقا

  .صحقح

وفؾحديث ضرق أخرى ؾقفا مؼال يصح هبا، بؾ إكف بطريؼ ظبد افرزاق وابـ مفدي ؾؼط 

ح اخلز. واهلل اُدقؾِّؼ.  ُيَصحا

 (.3352أخرجف افبخاري ) صحقح: (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

66  

 

ره مْ وإكام أَ  ،ر بؿحقها أكف حيرمفامَ أَ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؾقس معـك أكف 

 .مزورة مؽذوبة بادحق ٕهنا صقر

دخؾ افـبل صذ اهلل  :ؿال ظبد اهلل بـ مسعقد ريض اهلل ظـف ظــ  22  

ؾ يطعـفا عَ ا، ؾجَ صبً تقن كُ ائة وِش ظؾقف وشؾؿ مؽة، وحقل افؽعبة ثالث مِ 

]اإلهاء:  أية  {افباضؾ جاء احلؼ، وزهؼ}بعقد ذم يده، وجعؾ يؼقل: 

81 ](1). 

ظؿر بـ  ر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿمَ أَ  :ظـ جابر بـ ظبد اهلل ؿالـ   22

أن يليت افؽعبة ؾقؿحق ـؾ صقرة  -اءالخطاب يقم افػتح وهق بافبطح

 .(2)قت ـؾ صقرة ؾقفدخؾ افبقت حتك حُمِ ومل يَ  ،ؾقفا

ا، ؾؼال: امً جَّ ا َح أكف اصسى ؽالمً  ػة، ظـ أبقف:قْ َح ظـ ظقن بـ أيب ُج ـ  23 

إن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هنك ظـ ثؿـ افدم، وثؿـ افؽؾب، وـسب 

 .(3)رقِّ َص وادُ  ،اصؿة وادستقصؿةقـؾف، وافقـ آـؾ افربا ومُ عَ ل، وفَ غِ افبَ 

                                                 

إال أكف مـ رواية ابـ أيب   (،2782ومسؾؿ ) (2478أخرجف افبخاري ) متػؼ ظؾقف: (2)

 .، ؾاهلل أظؾؿخاصة يف افتػسر وؾقفا بعض افؽَّلم ،جقح ظـ جماهدكَ 

 .اوؽرمه (5844( وابـ حبان )2749أخرجف افسمذي ) إشـاده صحقح: (2)

 (.5962أخرجف افبخاري ) صحقح: (3)
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ا اشتدل بف ادحرمقن فؾتصقير ُمهذه َجؾة ـاكت  (:أمحد آل رجب)ؿؾت

  .افػقتقؽراذم

  أهنا أدفة ظامة ذم حتريؿ افتصقير.وافـاطر ذم أدفتفؿ يرى 

شقليت  ؟هؾ هذا إحاديث تتـزل ظذ افتصقير بافؽامرا :والخالف هـا

 .صاء اهلل تعاػ نتؼؾة إذم مسلفة مس ابقان ذفؽ ؿريبً 

 ؿال احلاؾظ ابـ حجر:

حاصؾ ما ذم اختاذ افصقر أهنا إن ـاكت ذات أجسام  :بـ افعريب ا وؿال 

  .حرم باإلَجاع

  : ؾلربعة أؿقالوإن ـاكت رؿاًم 

 .ش ذم ثقبإٓ رؿاًم » :ا ظذ طاهر ؿقفف ذم حديث افبابيقز مطؾؼً  :األول

  .ا حتك افرؿؿادـع مطؾؼً  :افثاين 

عت طِ وإن ؿُ  ،إن ـاكت افصقرة باؿقة القئة ؿائؿة افشؽؾ حرم :افثافث

  .جاز ،افرأس أو تػرؿت إجزاء

  .وهذا هق إصح :ؿال

 .(1)ا مل يزوإن ـان معؾؼً  ،ـ جازؿتفَ إن ـان ُما يُ  :افرابع

                                                 

 (.392/ 20ؾتح افباري) (2)
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 :افذيـ ؿافقا بتحريؿ افتصقير بافؽامرال أهؾ افعؾؿ وإفقؽ أؿقا

الذائنة يف حتريه التصوير  دلنوعة مً فتاوى اللجية 

 :(بالكامرياالفوتوغرايف )

 :كصف ُشئؾت افؾجـة افدائؿة شمااًل و

  ؟هؾ يقز افتصقير بافؽامرا )آفة افتصقير( س:

  ؟وهؾ يقز افتصقير بافتؾقػزيقن

 وهؾ يقز مشاهدة افتؾقػزيقن وخاصة ذم إخبار؟

ـ آٓت ٓ يقز تصقير ذوات إرواح بافؽامرا أو ؽرها م ج:

 :افتصقير، وٓ اؿتـاء صقر ذوات إرواح وٓ اإلبؼاء ظؾقفا إٓ فورورة

ـافصقر افتل تؽقن بافتابعقة أو جقاز افسػر، ؾقجقز تصقيرها واإلبؼاء 

 ظؾقفا فؾورورة إفقفا.

وإكام يتعؾؼ احلؽؿ  ،وأما افتؾقػزيقن ؾآفة ٓ يتعؾؼ هبا ذم كػسفا حؽؿ

  :باشتعاملا

وإطفار صقر ؾاتـة وهتريج  ـافغـاء اداجـ :رمعؿؾت ذم حمؾنن اشتُ 

 ،إػ أمثال ذفؽ ...وـذب واؾساء وإحلاد وؿؾب فؾحؼائؼ وإثارة فؾػتـ

  .ؾذفؽ حرام
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ـؼراءة افؼرآن وإباكة احلؼ وإمر بادعروف  :عؿؾ ذم الخروإن اشتُ 

  .ؾذفؽ جائز ،وإػ أمثال ذفؽ ...وافـفل ظـ ادـؽر

ؿ افتحريؿ إن تساوى إمران أو ؽؾب جاكب ؾاحلؽ ،عؿؾ ؾقفاموإن اشتُ 

 افؼ ؾقف.

 ؿ.ؾَّ  اهلل ظذ كبقـا حمؿد وآفف وصحبف وَش ذَّ وباهلل افتقؾقؼ. وَص 

 .افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾتاء

 ظضق ... ظضق ... كائب رئقس افؾجـة ... افرئقس

 ... ظبد ان ... ظبد افرزاق ظػقػلظبد اهلل بـ ؿعقد ... ظبد اهلل بـ ؽدي

 .(1)افعزيز بـ ظبد اهلل بـ باز

 :ىؾتقى أخر

 أم ٓ رء ظذ ؾاظؾف؟ ؟هؾ افتصقير بافؽامرا حرام س:

 .كعؿ، تصقير ذوات إرواح بافؽامرا وؽرها حرام ج:

ؾ ذفؽ أن يتقب إػ اهلل ويستغػره ويـدم ظذ ما حصؾ مـف عَ ـ ؾَ وظذ مَ  

 وٓ يعقد إفقف.

 ؿ.ؾَّ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وآفف وصحبف وَش  ذَّ وباهلل افتقؾقؼ. وَص 

                                                 

  .(666/ 2) 2 -فؾجـة افدائؿة (  ؾتاوى ا2358افسمال افرابع مـ افػتقى رؿؿ ) (2)
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 .افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾتاء

 ظضق ... ظضق ... كائب رئقس افؾجـة ... افرئقس

ظبد اهلل بـ ؿعقد ... ظبد اهلل بـ ؽديان ... ظبد افرزاق ظػقػل ... ظبد 

 .(1)افعزيز بـ ظبد اهلل بـ باز

 :ؾتقى أخرى 

ا ظائؾقة وما صاهبفا مـ أجؾ افؽامرا صقرً ؿ افتصقير بؽْ ما ُح  س:

 افذـرى وافتسؾقة ؾؼط ٓ ؽر؟

 .تصقير إحقاء حرام، بؾ مـ ـبائر افذكقب ج:

 .ر ذفؽ مفـة فف أم مل يتخذها مفـةقِّ َص ذ ادُ شقاء اختَّ  

ا بافؽامرا  بافؼؾؿ وكحقه أم ظؽًس ا أم رشاًم وشقاء ـان افتصقير كؼًش  

 .ا ٕحجار وكحقها.. إفخوكحقها مـ أٓت أم كحتً 

 .وشقاء ـان ذفؽ فؾذـرى أم فغرها 

فألحاديث افقاردة ذم ذفؽ، وهل ظامة ذم أكقاع افتصقير وافصقر  

 ك مـ ذفؽ إٓ ما دظت إفقف افورورة.ستثـَوٓ يُ  ،فألحقاء

 ؿ.ؾَّ  اهلل ظذ كبقـا حمؿد وآفف وصحبف وَش ذَّ وباهلل افتقؾقؼ. وَص 

                                                 

 .(670/ 2) 2 -( ؾتاوى افؾجـة افدائؿة 3592افسمال افثامـ مـ افػتقى رؿؿ ) (2)
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 .فعؾؿقة واإلؾتاءافؾجـة افدائؿة فؾبحقث ا

 ظضق ... ظضق ... كائب رئقس افؾجـة ... افرئقس

ظبد اهلل بـ ؿعقد ... ظبد اهلل بـ ؽديان ... ظبد افرزاق ظػقػل ... ظبد 

 .(1)افعزيز بـ ظبد اهلل بـ باز

 ؾتقى أخرى: 

رجؾ مسؾؿ ظـده آفة تصقير )ـامرا( وؿد هداه اهلل إػ معرؾة احلؼ  س:

إن ختؾص مـفا بافبقع حقث إهنا ظؾقف وزر ذم حؽؿ افتصقير، ؾفؾ 

 زافت جديدة، وحقث إكف حمتاج إػ ثؿـفا ذم حقاتف؟ما

ـصقرة ْلقاز شػر  :ا إٓ فورورةتصقير ذوات إرواح حرام مطؾؼً  ج:

 .مثاًل 

 .حرام -بقع آفة افتصقير دـ يستعؿؾفا ذم افتصقير ادحرمو 

فورورة مـ ذوات وبقعفا دـ يستعؿؾفا ذم تصقير ما تدظق إفقف ا 

 جائز. -إرواح أو تصقير ؽر ذوات إرواح

 ؿ.ؾَّ  اهلل ظذ كبقـا حمؿد وآفف وصحبف وَش ذَّ وباهلل افتقؾقؼ. وَص 

 .افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾتاء

                                                 

  .(2296( افسمال األول مـ افػتقى رؿؿ )698/ 2) 2 -ؾتاوى افؾجـة افدائؿة  (2)
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 ظضق ... ظضق ... كائب رئقس افؾجـة ... افرئقس

 ق ظػقػل ... ظبد اهلل بـ ؿعقد ... ظبد اهلل بـ ؽديان ... ظبد افرزا

 .(1)ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ باز

 :ؾتقى أخرى

دم ؾقف ـامرا افػقديق يؼع حؽؿف حتت ستخَ هؾ افتصقير افذي تُ  س:

 افتصقير افػقتقؽراذم؟

كعؿ، حؽؿ افتصقير بافػقديق حؽؿ افتصقير افػقتقؽراذم بادـع  ج:

 وافتحريؿ: فعؿقم إدفة.

 ؿ.ؾَّ كبقـا حمؿد وآفف وصحبف وَش  اهلل ظذ ذَّ وباهلل افتقؾقؼ، وَص 

 .افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾتاء

 ظضق ... ظضق ... ظضق ... ظضق ... كائب افرئقس ... افرئقس

بؽر أبق زيد ... ظبد افعزيز آل افشقخ ... صافح افػقزان ... ظبد اهلل بـ 

 .ؽديان ... ظبد افرزاق ظػقػل ... ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ باز

 

 

                                                 

 (722/ 2) 2 -( ؾتاوى افؾجـة افدائؿة 4226افسمال افثافث مـ افػتقى رؿؿ ) (2)
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 ؾتقى ظـ افشقخ ابـ باز رمحف اهلل بافتقؿػ:

ؿ تصقير ادحارضات بجفاز افػقديق فَّلشتػادة مـفا يف ؽْ : ما ُح 29س

 أماــ أخرى فتعؿ افػائدة؟

تاج معفا : هذا ُمؾ كظر، وتسجقؾفا باألذضة أمر مطؾقب وال حُي 29 ج

ف رَ عْ تاج إفقفا بعض األحقان حتك يُ إػ افصقرة، وفؽـ افصقرة ؿد حُي 

ؼ أن ادتؽؾؿ ؾَّلن، ؾافصقرة تقضح ادتؽؾؿ، وؿد يؽقن ذفؽ تحؼا ويُ 

  .ألشباب أخرى

مـ أجؾ ما ورد مـ األحاديث يف حؽؿ  :ؾلكا ظـدي يف هذا تقؿػ

 افتصقير فذوات األرواح وصدة افقظقد يف ذفؽ. 

وإن ـان مجاظة مـ إخقاين أهؾ افعؾؿ رأوا أكف ال بلس بذفؽ فؾؿصؾحة 

ؿ اخلطر يف ظَ ظـدي بعض افتقؿػ يف مثؾ هذا فعِ  افعامة. وفؽـ أكا

ودا جاء ؾقف مـ األحاديث افثابتة يف افصحقحغ وؽرمها يف  ،افتصقير

ـ عْ ، وأحاديث فَ ش ا يقم افؼقامة ادصقرون أصد افـاس ظذابً »بقان أن 

 .(1)إػ ؽر ذفؽ مـ األحاديث. واهلل ويل افتقؾقؼ ...ادصقريـ

 

                                                 

 .(375/ 5ؿقع ؾتاوى ابـ باز )جم (2)
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 :ات اهلل ظؾقفرمح رأي افشقخ األفباين

وال ؾرق يف افتحريؿ بغ افتصقير افقدوي وافتصقير اآليل  ؿال رمحف اهلل:

 .(2)بؾ افتػريؼ بقـفام مجقد وطاهرية ظرصية ،وافػقتقؽرايف

 :ال افشقخ مؼبؾ بـ هادي رمحف اهللؿ

وما هق  ؟ممَتراهتؿ وحماَضاهتؿ ؿ تصقير افعؾامء ذمؽْ ما ُح   :افسمال

 ادباح مـ افتصقير ؟

 .افتصقير حمرم جلقاب:ا

ؾقف ـؾب و  آ تدخؾ ادالئؽة بقتً » :ؾافـبل ـ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـ يؼقل 

مذي مـ حديث وذم جامع افس شـ اهلل ادصقريـعَ فَ » :ويؼقل شٓ صقرة

ؼ مـ افـار يقم ـُ رج ظُ خَت »: ؿال اهلل ظؾقف وشؾؿ، ظـ  افـبل صذ أيب هريرة

ان تسؿعان وفسان يـطؼ، يؼقل: إين لا ظقـان تبكان وأذك ،افؼقامة

ر، ا آَخ ـ دظا مع اهلل إلً بؽؾ جبار ظـقد، وبؽؾ مَ  :ؾت بثالثةِـّ وُ 

 .شوبادصقريـ

 توؿد شس ،جرة ظائشةأن يدخؾ ح اهلل ظؾقف وشؾؿك افـبل صذ بَ وؿد أَ 

  .شفقة لا بؼرام ؾقف تصاوير

                                                 

 .(24حتذير افساجد مـ اختاذ افؼبقر مساجد )ص:  (2)
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 جسؿة.فقس هـاك حمرم إٓ اد :د ظذ افذيـ يؼقفقنرُ ؾفذا دفقؾ يَ 

 أن يدخؾ احلجرة حتك هتؽ افستار ، اهلل ظؾقف وشؾؿبك افـبل صذ أؾؼد  

يقم افؼقامة افذيـ يصقرون هذه  اإن مـ أصد افـاس ظذابً » :وؿال

 .شافصقر

 ،وافبطاؿةرخصة افؼقادة وجقاز افسػر   مثؾ وافذي ٓ بد مـف 

 .(1احلؽقمة) ؾقف ظذؾاإلثؿ  

 :ال افشقخ مؼبؾ بـ هادي رمحف اهللؿ

 : حتريؿ ذوات األرواح ثَّلثة أمقرافعؾة يف

أوفئؽ ذار الخؾؼ » :، وتؼدم حديثدت مـ ؽر اهللبِ ا ظُ ٕهن :األول

روا قَّ وَص  اا ظذ ؿزه مسجدً قْ ـَ إذا مات ؾقفؿ افرجؾ افصافح، بَ   ،ظـد اهلل

 .شؾقف تؾؽ افصقر

خؾؼ افذيـ يضاهئقن ب» :ـام تؼدم ذم حديثأهنا مضاهاة لخؾؼ اهلل افثاين:

 .شاهلل

ام يػتـ افرجؾ إػ صقرة افـساء بر، ؾادجالت افػتـة اأيًض  :افثافث

 .شؾتـة أَض ظذ افرجال مـ افـساء ما ترـُت » :وافرشقل يؼقل  ،افعارية

                                                 

 (.62)ص حتػة ادجقب (2)
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 ،أو افػقديق أو افدش أو افتؾػقن كظر افرجؾ إػ ادرأة ذم افتؾػزيقن وأيًضا

فقػتـقا ادسؾؿغ اإلشالم  ده أظداءعِ ُما يُ ، ـؼؾ افصقرة أو ؽرهاافذي يَ 

 ا لؿ بآفة أخرى قْ تَ أَ ـرهقا آفة ؾنن افـاس ـؾام  ،ظـ ديـفؿ

ُؿْؾ }  ،حيرمان -، وكظر ادرأة إػ افرجؾوهؽذا كظر افرجؾ إػ ادرأة

ـْ َأْبَصاِرِهؿْ  قا ِم ـْ }(1){فِْؾُؿْمِمـَِغ َيُغضه ـَ ِم َوُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَاِت َيْغُضْض

َـّ   .(3ؾحسبـا اهلل وكعؿ افقـقؾ)  (2){َأْبَصاِرِه

 :ؾتقى ؾضقؾة افشقخ افراجحل

ما حؽؿ افتصقير بؽامرا افػقديق؟ وهؾ هق مثؾ افؽامرا  :افسمال

 افعادية؟

 :تصقير ذوات إرواح واحلققاكات ٓ يقز إٓ فؾورورة :اجلقاب

ـافصقرة ذم افتابعقة، أو رخصة ؿقادة افسقارة، أو فؾشفادة افعؾؿقة، ؿال 

َّٓ َما اْوُطِرْرُتْؿ إَِفْقفِ }: تعاػ َم َظَؾْقُؽْؿ إِ َؾ َفُؽْؿ َما َحرَّ  {َوَؿْد َؾصَّ

 [.119]إكعام:

                                                 

 [.32]افـقر:  (2)

 [.32]افـقر:  (2)

 .(33تصقير ذوات األرواح )ص (3)
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أما ـقن اإلكسان يصقر كػسف وأوٓده ويعؾفا فؾذـرى ويعؾفؿ ذم 

 .ؾفذا حرام ٓ يقز ،برواز

 ر ذمقِّ َص ـؾ مُ »، وؿال: شرقِّ َص ـ اهلل ادُ عَ فَ »ؿال ظؾقف افصالة وافسالم:  

 .شب هبا ذم جفـؿذَّ عَ يُ  ارها كػًس قَّ عؾ فف بؽؾ صقرة َص افـار ُي 

 .حؽؿف حؽؿ افػاظؾؾـ ريض بافصقرة وافرايض ـافػاظؾ، مَ  

فؽـ افورورة مستثـاة افتل يضطر إفقفا اإلكسان، ـافصقر ذم إوراق  

 افـؼدية.

حتك فق ـاكت ؾقديق ؾافظاهر أن احلؽؿ واحد: ٕن افـبل صذ اهلل ظؾقف 

كؽرة ذم شقاق افـفل  (صقرة)، وـؾؿة ش ...صقرة عْ دَ ٓ تَ »ؾؿ ؿال: وش

 تدل ظذ افعؿقم.

 .ٓ يقز ،: ؾحؽؿف كػس حؽؿ افتصقيراإذً 

ؿـع أو صقر ؾساق، أو حتصؾ هبا افػتـة، ؾفذا يُ  وإذا ـاكت صقر كساء 

 .مـ جفة أخرى

ا أما وجقده .فؽـ افصقر افتل فؾذـرى ؾفذه يؼال ؾقفا: افتصقير ُمـقع 

 .وـاكت تستب ظؾقفا افػتـة ؾفق ُمـقع
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وصقر افـساء ٓ يقز افـظر إفقفا، ٓ ذم افشاصة وٓ ذم ادجؾة وٓ ذم  

 .(1)دا ؾقفا مـ افػتـة :ؽرها

 ؾتقى صقخـا مصطػك بـ افعدوي ـ حػظف اهلل ـ

ث َّلا افعَ  صقخـا (2وشلفت)  شمااًل  -مصطػك بـ افعدوي افػؼقفمة اُدَحدِّ

 :كصف

 ؟افتصقير افػقتقؽرايف حرامهؾ  س:

َوَؿْد } افعزة يؼقل : به ؾرَ : حرام إٓ إذا دظت افورورة فف ،كعؿ ؾلجاب :

َّٓ َما اْوُطِرْرُتْؿ إَِفْقفِ  َم َظَؾْقُؽْؿ إِ َؾ َفُؽْؿ َما َحرَّ  .(3){َؾصَّ

 .شـ ادصقرونعِ فُ » :وؿد ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ـ أطؾؿ ُمـ ذهب خيؾؼ ومَ » :عاػؾقام يرويف ظـ ربف تبارك وت وؿال

 .شعرةبة أو َص ـخؾؼل، ؾؾقخؾؼقا ذرة أو فقخؾؼقا َح 

يقم افؼقامة  اأصد افـاس ظذابً » :ل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿاوؿ

 .شادصقرون

                                                 

 ترؿقؿ افشامؾة. (26/22) ؾتاوى مـقظة (2)

  ،افسـة واجلامظة يف مسجد أهؾ ،ـان هذا ظز رشافة مؽتقبة يقم األربعاء (2)

 (م3/22/2024) (هــ2436/صػر/22 )ادقاؾؼ ،ظؼب  درس افسرة ،بؿـقة شؿـقد

 [.229]األكعام:   (3)
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 .شؾقف ـؾب وٓ صقرة  اادالئؽة ٓ تدخؾ بقتً  إن» ال:وؿ

ٓ هذه فقس يل ظؿؾ إ ،يا بـ ظباس :ؼالؾ ،وجاء رجؾ إػ ابـ ظباس

ا صاكعً  إن ــَت   :مـف ؿال اؾؾام دك .مـل ادنُ  ،مـل ادنُ  :ؿال! افتصاوير

ر صقرة، ؾنن اهلل معذبف حتك قَّ ـ َص مَ  ،وح ؾقفؾاصـع افشجر وما ٓ رُ 

 .يـػخ ؾقفا افروح، وفقس بـاؾخ 

 :ؾؼال شائؾ فؾشقخ ـ حػظف اهلل ـ

 صقر ؟! صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وهؾ ـان ذم ظفد افـبل

ى أدخؾ افـبل افؽعبة ؾريَ مل أ ، ، ـاكت هـاك تصاويركعؿ شقخ :ؾؼال اف

إبراهقؿ وإشامظقؾ ظؾقفام افسالم بليدهيام إزٓم، ؾؼال ؾقفا صقرة 

 .(1)؟!شطه اشتؼسام بإزٓم ؿَ  نِ ؿاتؾفؿ اهلل، واهلل إِ »

 ًٓ رة يدوية صق أن  يرشؿظذ أفقس بؼادر ذم افدكقا  ثؿ افذي يـحت َتثا

 !؟

عرض ؾنكف ٓ تزال تصاويره تَ  :هذا رامِؽ أمقطل ظـا ؿِ »ة : وحديث ظائش

واهلل  ،افذي ـان ظؾقف ؾرس فف جـاحان ! أدفة ـثرة :راموافؼِ  شذم صاليت

 أظؾؿ .

  

                                                 

 (.3352أخرجف افبخاري ) صحقح: (2)
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 شمال آخر فؾشقخ:

ما هق حؽؿ افصقر افػقتقؽراؾقة فغر افورورة وفالحتػاظ هبا  :افسمال

 ـة؟ؾؼط، مع افدفقؾ مـ افؽتاب وافسه 

ٕن افـبل صذ اهلل  :افصقر افػقتقؽراؾقة فغر افورورة ٓ دمقز :اجلقاب

 .ؾؾغر افورورة ٓ دمقز شفاصقرة إٓ ضؿستَ  عْ دَ ٓ تَ »ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

 ار فـا رشقفـا حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ صقرً قِّ وفق ـاكت جائزة فُص  

 . هبا إفقـايِت وأُ 

، ؾفق قفا افسالم ظؾ أما ما يػعؾف افـصارى مـ اإلتقان بصقرة مريؿ 

ؾؾؿ تؽـ مريؿ ظؾقفا افسالم متزجة هذا افتزج  !ـذب واؾساء وزور

افتل شار صعرها بغ هل ادزري، يلتقن بصقرة مريؿ ويزظؿقن أهنا 

  .ثديقفا

ديؼة وهل ظػقػة حمصـة ظؾقفا ديؼة، ؾفل ِص ـؾ هذا اؾساء ظذ مريؿ افصِّ 

 .(1)مريؿ ظؾقفا افسالمافسالم، ؾفل صقرة باضؾة مؽذوبة مػساة ظذ 

 

 

                                                 

 .ابسؿقؿ افشامؾة آفق   (20/ 82مصطػك افعدوي )ؾشقخ ف شؾسؾة افتػسر (2)
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إٌ التصوير الفوتوغرايف ليض حبراو وال يذخل القول الثاىي : 

 .يف التصوير احملرو 

 :مثؾ :بؾ هق ؿقل مجفقرهؿ وهق ؿقل ظدد ـبر مـ افعؾامء ادعاسيـ

  .ـ افشقخ حمؿد بـ صافح افعثقؿغ 1 

 .ـ افشقخ محاد بـ حمؿد إكصاري 2

 .ـ افشقخ ظبد اهلل ادـقع 3

 .ـ افشقخ صافح افؾحقدان 4

  .ـ افشقخ شقد شابؼ 5

 .ـ افشقخ حمؿد متقيل افشعراوي 6

 .جاد احلؼ ـ افشقخ جاد احلؼ ظع 7 

 .ظبد الخافؼبـ ـ افشقخ ظبد افرمحـ  8 

  .ـ افشقخ حمؿد بخقت ادطقعل 9 

 .ـ افدـتقر شعد بـ ترـل الخثالن 11

 .ـ افشقخ حمؿد حسـغ خمؾقف 11

 .يقشػ افؼرواويـ افشقخ  12 

 .ـ افشقخ ظبد افؽريؿ خؾقؾ افؽحؾقت 13

 .ـ افشقخ حمؿد احلسـ افددو افشـؼقطل 14
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 .افدـتقر حمؿد افعريػلـ  15 

 .ـ افشقخ صافح ادغامز 16

 .ـ افشقخ ظبد افعزيز افطريػل 17

 .ـ افدـتقر حسام ظػاكة 18

 .ـ افدـتقر وهبة افزحقع 19

  .مة ؾريد إكصاريالَّ افعَ  -21 

  افشقخ شؾقامن بـ ظبد اهلل اداجد.  -21

 حمؿد افغزايل رمحف اهلل. افػؼقف افعالمةؾضقؾة افشقخ ـ 22

 .دار اإلؾتاء ادكية وهق ؿقل

 .اإلؾتاء افؽقيتقةدار  وهق أيًضا ؿقل

 وهق افراجح ظـدي بعد مزيد بحث وتدؿقؼ يف ادسلفة.
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 )بافؽامرا(:  بنباحة افتصقير افػقتقؽرايفغجج افؼائؾُح 

أن افصقرة افػقتقؽراؾقة ٓ تدخؾ ذم مسؿك افصقرة  :األول جةاحُل 

 .افؼظقة

وافسبب أن افتصقير ذم افؾغة هق افتشؽقؾ وافتخطقط وإطفار براظة 

 .افراشؿ

ٕن ؽاية افصقرة افػقتقؽراؾقة  :وهذا ٓ يقجد ذم افصقرة افػقتقؽراؾقة 

ا أي معـك مـ معاين ؾؾذفؽ ؾؾقس ؾقف :كؼؾ افصقرة ادخؾقؿة هلل

 .ادباذفتشؽقؾ مـ افتخطقط وا اوهل ختؾق َتامً  ،ادضاهاة

 ،ر ... إفخقَّ َص حتديد ادُ ووافػقؾؿ  ار مـ دمفقز افؽامرقِّ َص وأما ظؿؾ ادُ 

 .ؾؾقس هذا مـ افتشؽقؾ وٓ مـ افتخطقط ذم رء

تػاق ن افصقرة ذم ادرآة وظذ شطح اداء جائزة باإ :ؿافقا ة:افثاكق جةاحُل 

 .ؾؽذفؽ افصقرة افػقتقؽراؾقة فؾتساوي وافتطابؼ بقـفام افدكقا، 

ظفر ظذ ادرآة أو ظذ اداء أو ا بافصقرة افتل تَ افتصقير أيل صبقف َتامً ؾ 

ن صقرة اإلكسان : إظذ أي شطح ٓمع ، ومل يؼؾ أحد مـ أهؾ افعؾؿ

 .ظذ ادرآة وكحقها أهنا حرام
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زيقكقة هل ذم احلؼقؼة ـصقرة اإلكسان ذم وافصقر افػقتقؽراؾقة وافتؾقػ 

 .تت بسبب تؼدم افصـاظة وافتطقر افتؽـقفقجلبِّ إٓ أهنا ؿد ثُ  ،ادرآة

مقا رِّ ؾحَ  ،افتصقير أيل نمقحرِّ إذا ــتؿ شتُ  :يؼقل أصحاب هذا افؼقل 

ر افصقرة احلؼقؼقة افتل خؾؼفا اهلل  فِ ظْ : ٕهنا تُ ا صقرة اإلكسان ذم ادرآةإذً 

 ظز وجؾ.

ٕن افصقرة  :ظدم وجقد أي معـك مـ معاين ادضاهاة :افثافث جةاحُل 

 .افػقتقؽراؾقة هل كػس الخؾؼ إول

 :اخلثَّلن ـ حػظف اهلل ـشعد ؿال افدـتقر 

 .ي جاءت بف افـصقصا بادعـك افذإن افتصقير أيل فقس تصقيرً  :ؿافقا

هذا  ؾعَ َج  :أي (رقِّ َص ر يُ قَّ َص )ووجف ذفؽ أن افتصقير هق مصدر:  

ْؿ ذِم  }، ـام ؿال اهلل تعاػ : افقء ظذ صقرة معقـة ـُ ُر ِذي ُيَصقِّ ُهَق افَّ

ْقَػ َيَشاُء  ـَ َْرَحاِم  ْٕ ْؿ  }وؿال شبحاكف :  {ا ـُ ـَ ُصَقَر ْؿ َؾَلْحَس ـُ َر  .{َوَصقَّ

: ٕن ما ـان ظذ ك ؾعؾ ذم كػس افصقرةؾادادة تؼتيض أن يؽقن هـا

 .ة هذا هق مؼتضاهذم افؾغة افعربق (ؾعَّ ؾَ )صقغة 

ر ختطقط قِّ َص ، ؾؾؿ حيصؾ مـ ادُ افصقرة بأفة فقس ظذ هذا افقجفؾ ؼْ وكَ  

 .بقده يشابف خؾؼ اهلل تعاػ
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 ،ط أفة ظذ هذا افقء افذي يريد تصقيرهؾَّ وؽاية ما ذم إمر أكف َش  

 .ؼ اهلل ظذ افصػة افتل خؾؼفا اهلل تعاػؾْ ؾاكطبع بافصقرة َخ 

، ٓ ابة صخص آخر بأفة بآفة افتصقيرر إكسان ـتقَّ فق َص  ـام أكف :ؿافقا 

وإكام هل ـتابة  !رقِّ َص يؿؽـ أن يؼال : إن هذه افصقرة أهنا ـتابة ادُ 

وهذا بعؽس ما فق كؼؾفا  .ؼؾت بقاشطة أفة إػ ورؿة أخرى، كُ إول

 :لؾنكف يؼال : إهنا ـتابة افثاين ، وإن ـان افؽالم فؾؽاتب إو ،افثاين بقده

 ٕكف حصؾ مـف ذم هذه احلال ظؿؾ وـتابة بقده .

وإكام هق حبس  :ؾافتصقير أيل فقس ؾقف تشؽقؾ وٓ ختطقط وٓ تػصقؾ

 .حلؼقؼقة افتل خؾؼفا اهلل  ظز وجؾؾصقرة اف

يف هذا أو بعض  -رمحف اهلل-وأكؼؾ هـا ـَّلم افشقخ ُمؿد افعثقؿغ  

 ،ؾال يدخؾ ذم افتصقير ،ةإذا ـان افتصقير بآفة ؾقتقؽراؾق) :ؿال ،ـَّلمف

ر ذم قِّ َص : ٕكف مل يُ إلكسان أن يؼقل : إن ؾاظؾف مؾعقنوٓ يستطقع ا

ؾادادة تؼتيض أن يؽقن هـاك  (رقِّ َص ر يُ قَّ َص )ؾنن افتصقير مصدر  ،افقاؿع

ة بأفة فقس ظذ هذا ؾ ذم كػس افصقرة ، ومعؾقم أن كؼؾ افصقرعْ ؾِ 

دخؾف ذم افؾعـ ال كستطقع أن كُ ، وإذا ـان فقس ظذ هذا افقجف ؾافقجف

صذ اهلل ظؾقف  -وكؼقل : إن هذا افرجؾ مؾعقن ظذ فسان رشقل اهلل 
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طاهر افؾػظ ظدم ا : ٕكف ـام يب ظؾقـا افتقرع ذم إدخال م -وشؾؿ 

دخقفف ؾقف يب ظؾقـا افتقرع ذم مـع ما ٓ يتبغ فـا دخقل افؾػظ ؾقف : ٕن 

 .هذا إياب وهذا شؾب

، وـام كتقرع ذم افسؾب ا ذم افسؾبذم اإلياب كتقرع أيًض ؾؽام كتقرع  

  (.يب أن كتقرع ذم اإلياب

، ؾفؾ وفؽـ شقستب ظؾقفا افعؼقبة ،ؾادسلفة فقست جمرد حتريؿ) ؿال :

 وما أصبف ذفؽ؟  ...ب بافؾعـ وصدة افظؾؿعاؿَ كشفد أن هذا مُ 

 .ٓ كستطقع أن كجزم إٓ بقء واوح

ذ افؽتاب افذي خطتف يده وأفؼاه ذم أفة َخ أَ  رجؾ ق بغرا ػَ وهلذا يُ  

، ؾقؼال : إن هذا افذي ك أفة ؾاكسحبت افصقرةرَّ وَح   تقؽراؾقةقافػ

 .هذا خطف ، ويشفد افـاس ظؾقف :ويؼال ،خرج هبذا افقرق رشؿ إول

أرشؿ مثؾ حروؾف وـؾامتف ، ؾلكا أن  ،أن آيت بخطؽ أؿؾده بقدي وبغ 

 .ر ـام صقرَت قِّ َص وأُ  ب ـام ـتبَت حاوفت أن أؿؾدك وأن أـت

ولذا يؿؽـ أن أصقر ذم  :اأما ادسلفة إوػ ؾؾقس مـل ؾعؾ إضالؿً  

ر قِّ َص ، ويؿؽـ أن يُ وؿد أؽؿض ظقـقف ويؿؽـ أن يصقر اإلكسان ،افؾقؾ

  !ؾؽقػ كؼقل : إن هذا افرجؾ مصقر؟ ،افرجؾ إظؿك



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

87  

 

 ،بتشديد افقاو (رقَّ َص )ؾافذي أرى أن هذا ٓ يدخؾ حتت اصتؼاق ادادة 

 .(1). اكتفك ـالمف رمحف اهلل (ؾال يستحؼ افؾعـ

 رجب(:آل أمحد )ؿؾت 

، وفقس هق افتصقير ادحرم ذم احلؼقؼة  افتصقير بافؽامرا فقس أرى أن 

 قه رقَّ افذي َص وأن  هذا بؿضاهاة لخؾؼ اهلل، بؾ هق كػس خؾؼ اهلل،

ر ضػؾ صقِّ وؿد يُ ر ؾؼط ، ط زِ غْ افشخص ، إكام هق َو  افؽامرا ما هق

 .ؾال حتتاج إػ ؾـ وبراظة وختطقط صغر ،

ـ مَ » شيقم افؼقامة ادصقرون اأصد افـاس ظذابً »وافـصقص افشديدة:  

ـُ قَّ َص  هذا ما يؿؽـ أن  شوفقس بـاؾخ ،ـػخ ؾقفا افروحػ أن يَ ؾِّ ر صقرة 

 ر يعتز مبدًظاقِّ َص ادُ و. ج صقرة مباذةرِ ب ظذ وغطة زر ذم آفة خُت رتَّ يُ 

ر ـذفؽ ذم صلن افتصقير س إموفق .ومضاهًقا لخؾؼ اهلل تعاػ وخمطًطا

 وافعؾؿ ظـد اهلل. .بآفة تصقير ار ـتابً قَّ ، إكام هل ـؿـ َص بافؽامرا

 

 

 

                                                 

 .(368/ 224) 2 -أرصقػ مؾتؼك أهؾ احلديث  (2)
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 شبب اختَّلؾفؿ:

  -وبعد دراشة مسلفة افتصقير بافؽامرا دراشة واؾقة ـ بػضؾ اهلل تعاػ

ادعاسيـ ذم حؽؿ افتصقير  شبب اختالف افعؾامء تبغ يل واهلل أظؾؿ أن

يرجع فقس ٕصؾ حؽؿ افتصقير ؾفق حرام ، وهق أمر  -افػقتقؽراذم

ذم افتصقير ظذ  يـ وافؾعـ افقارد لفؽـ الخالف ذم تـزيؾ افـف، معروف

  :أفة احلديثة افتصقير هبذه

ػقتقؽراؾقة أو افبأفة  ،افتصقير ظام ، ويعؿ ـؾ صقرة) :ـ ؿالؾؿَ 

 .فتحريؿ ، مع ؿقفف باْلقاز ذم حافة افورورة ؾؼطم بازَ َج  (بغرها

ظذ افؽامرا وافتصقير  انوافؾعـ افقارد لٓ يتـزل افـف) :ـ ؿالومَ 

ـ وافعؾؿ ظـد اهلل  ، وهق افظاهر، وافراجح فديَّ ؿال باْلقاز  (أيل

 .شبحاكف وتعاػ ـ

 ال :فؾدـتقر شعد اخلثَّلن ـ حػظف اهلل ـ  ؿ اويطقب يل أن أكؼؾ هـا ـَّلمً 

لفة ٓ يرجع إػ إن الخالف ذم هذه ادس :ؼقلكوظـدما كريد افسجقح 

فعؾامء متػؼقن ظذ ؾجؿقع ا ،، وهق حؽؿ افتصقيرالخالف ذم أصؾفا

 .ائر افذكقب، بؾ ظذ أكف مـ ـبحتريؿ افتصقير
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ه ادسلفة يرجع إػ حتؼقؼ ادـاط، إػ حتؼقؼ مـاط فؽـ الخالف ذم هذ 

ا ، هؾ هق ا أو تؾقػزيقكق  ٔيل شقاء ـان ؾقتقؽراؾق  ، هؾ افتصقير اادسلفة

ا ذم ل تصقيرً ؿِّ ا؟ أو أكف ؽر داخؾ وإن ُش داخؾ ذم افتصقير ادحرم ذظً 

 ا بادعـك افؼظل؟ظرف افـاس إٓ أكف فقس تصقيرً 

وَجقع افعؾامء متػؼقن ظذ أن تسؿقة إصقاء بغر حؼقؼتفا ٓ تغر مـ  

 !ؼقؼة وفقست بإشامءؾافعزة باحل ،ااحلؽؿ صقئً 

مـ افـظر فقس إػ ، ؾال بد ذا أردكا أن كرجح ذم هذه ادسلفةإ وحقـئذٍ 

،  بد مـ افـظر إػ حؼقؼة افتصقير، ٓمسؿك هذا افعؿؾ، وإكام إػ حؼقؼتف

، ؾام هل افعؾة افتل م افتصقيررِّ وذفؽ بافـظر إػ افعؾة افتل ٕجؾفا ُح 

 مدى اكطباق هذه افعؾة ظذ هذا افـقع م افتصقير؟ ثؿ كـظر ذمرِّ ٕجؾفا ُح 

 مـ افتصقير .

تؽاد تؽقن ُمؾ اتػاق بغ افعؾامء، وهل هـاك ظؾة مـصقص ظؾقفا و

ريض -ا ظؾقفا ذم حديث ظائشة وؿد جاء مـصقًص  ،ادضاهاة بخؾؼ اهلل

 شا يقم افؼقامة افذيـ يضاهقن بخؾؼ اهللإن أصد افـاس ظذابً »:  -اهلل ظـفا 

ـ أطؾؿ ُمـ ذهب خيؾؼ ومَ »حديث أيب هريرة : وذم  .متػؼ ظؾقف
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متػؼ   ش، أو فقخؾؼقا صعرةؾؾقخؾؼقا ذرة، أو فقخؾؼقا حبة ؟!ـخؾؼل

 .ظؾقف

، يعـل ادحاـاة وادشاهبة ة ادـصقص ظؾقفا هل ظؾة ادضاهاةا افعؾؾنذً  

 .لخؾؼ اهلل

، أن افتصقير وشقؾة فؾغؾق ذم افصقروهل  ،هـاك ظؾة هل ُمؾ خَّلف 

ـاكت  ، ٓ شقام إذابادهتا وإػ تعظقؿفا مـ دون اهللذفؽ إػ ظ وربام جر

 :ع بغ افعؾؿ وافدياكة أو كحق ذفؽ، ُمـ ََجَ دـ حيبفؿ افـاس ويعظؿقهنؿ

ـان بسبب  -وهق أول ذك وؿع ذم بـل آدم -ولذا ـان ذك ؿقم كقح

 .افصقر

 فؽـ ما هل افصقر افتل وردت يف ؿصة ؿقم كقح؟ 

أشامء  هل ْن قاع ويغقث ويعقق وكَ وُش  دٍّ تػسر وَ  جاء ظـ ابـ ظباس ذم

رجال صاحلغ مـ ؿقم كقح ، ؾؾام هؾؽقا أوحك افشقطان إػ ؿقمفؿ أن 

ٓحظ أهنا  -ااكصبقا إػ جمافسفؿ افتل ـاكقا يؾسقن إفقفا أكصابً 

حتك إذا هؾؽ أوفئؽ  ،دبَ عْ ؾػعؾقا ؾؾؿ تُ  .وشؿقهؿ بلشامئفؿ -أكصاب

 .افـسخ : هق تبديؾ افقء بغره (خ افعؾؿِس كُ ) .دتبِ خ افعؾؿ ظُ ِس وكُ 

شبب كصب هذه افصقر مـ تذـر أحقالؿ إػ  وادراد هـا تبديؾ ظؾؿِ 
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ظبادهتؿ ، ؾظـت إجقال افتل أتت بعدهؿ أهنؿ إكام كصبقا هذه 

 .ؾعبدوها مـ دون اهلل ،إكصاب ٕجؾ ظبادهتا

، ابقا أكصابً َص ر ذم حديث ابـ ظباس أهنؿ كَ ـِ ظ هـا أن افذي ذُ فؽـ ٓحِ 

ا أو حجر أو ب مـ ظًص َص ـْوهق ما يُ  ،صب: هل َجع كُ وإكصاب

 ا ظذ ادعـك، ؾفل جمرد أحجار مـصقبة ؾؼط ، ؾؾقست صقرً اؽرمه

َا  }ظز وجؾ : ادعروف ، هل جمرد أحجار مـصقبة، ومـف ؿقل اهلل  َيا َأهيه

اَم الْخَْؿُر َواْدَْقِنُ َوا ـَ َآَمـُقا إِكَّ ِذي ـْ َظَؿِؾ افَّ ُم ِرْجٌس ِم َٓ َْز ْٕ َْكَصاُب َوا ْٕ

ْقَطاِن َؾاْجَتـُِبقهُ   .َفَعؾَُّؽْؿ ُتْػِؾُحقنَ  افشَّ

ارة ـاكقا يذبحقن هل حج :ؿال ابـ ظباس وجماهد وظطاء : إكصاب

 .ؿرابقـفؿ ظـدها

ا بادعـك بت ألوفئؽ افصاحلغ فقست صقرً ِص ا األكصاب افتل كُ ؾنذً 

ن وهذه باشؿ ؿقت هذه احلجارة باشؿ ؾالوُش  ،وفؽـفا حجارة افؼظل،

 .ؾالن وهذه باشؿ ؾالن

حتك إذا اكؼرض هذا اْلقؾ وأتك جقؾ بعده ، مل يعرؾقا افسبب افذي  

، ؾظـقا أهنؿ ظبدوها ، طـقا أهنؿ ـاكقا بت هذه احلجارةِص ٕجؾف كُ 

 .ؾقؿعت ظبادة إصـام مـ دون اهلل تعاػ ،يعبدوهنا مـ دون اهلل
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، داذا؟ ٕن ـؾ فقست ظؾة طاهرة فؾتصقيرإن هذه افعؾة  :ؼقلك وحقـئذٍ  

 وفذفؽ ؾنن افعؾة، اا وإن ـان فقس تصقيرً ما يمدي إػ افغؾق يؽقن حمرمً 

 .ادـصقص ظؾقفا هل ظؾة ادضاهاة

هؾ هل مـطبؼة ذم افتصقير افػقتقؽراذم ، أو  ،ؾــظر أن إػ هذه افعؾة

 ؟أهنا ؽر مـطبؼة

 .دحاـاة وادشاهبةادضاهاة معـاها ا 

فقس ؾقف ُماـاة  -وافقاؿع أن افتصقير افػقتقؽرايف افذي ذحـا ـقػقتف 

، ؾتـبعث فألصعة ظذ اْلسؿ ادراد تصقيره وإكام ؾقف تسؾقط .وال مشاهبة

ت بطريؼة بَّ ثَ ، وتُ بؾ ظدشة افتصقيرؾتؼط مـ ؿِ ثؿ تُ  ،مـ هذا اْلسؿ أصعة

  .ـقؿقائقة

 ؾفل فقس ؾقفا ،ظز وجؾ تل خؾؼفا اهلل فصقرة احلؼقؼقة افا هل هذه

قؼقة افتل خؾؼفا اهلل ظز ؾ فؾصقرة احلؼؼْ ، وإكام ؾقفا كَ مضاهاة ذم افقاؿع

 .وجؾ

، وإكام يسؿقهنا هـا يف ادؿؾؽة ال يسؿقهنا صقرة وهلذا ـان افـاس ؿدياًم 

ولذا بعضفؿ يؼقل : إن هذا هق  (اقًش ؽُ ظُ )ويسؿقن افصقر  (سؽْ ظَ )
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س فؾصقرة ؽْ س وفقست صقرة ، ظَ ؽْ إهنا ظَ  ،اآشؿ افصحقح ل

 .(1)فتل خؾؼفا اهلل  ظز وجؾاحلؼقؼقة ا

ـ ؿافقا بجقاز افتصقير فقؽ أؿقال أهؾ افعؾؿ مـ ادعاسيـ ممإو

 :بافؽامرا

وحؽؿ اؿتـاء  ظـ حؽؿ افتصقير؟ ابـ  ظثقؿغ شئؾ ؾضقؾة افشقخ 

 َ  ؾ افقجف وأظذ اجلسؿ؟ثِّ افصقر؟ وحؽؿ افصقر افتل َُت

 بؼقفف:  -حػظف اهلل-لجابؾ

 افتصقير كقظان:

 تصقير بافقد. أحدمها:

 .تصقير باآلفة وافثاين:

ة مـ ـبائر افذكقب: ٕن افـبل ؾحرام بؾ هق ـبر ،ؾلما افتصقير بافقد

 .ـ ؾاظؾفعَ فَ  ظؾقف وشؾؿ صذ اهلل

ظذ افؼقل  ،وٓ ؾرق بغ أن يؽقن فؾصقرة طؾ أو تؽقن جمرد رشؿ 

 .يثافراجح فعؿقم احلد

                                                 

 .(50/ 203) 2 -رصقػ مؾتؼك أهؾ احلديث أ (2)
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وإذا ـان افتصقير هذا مـ افؽبائر، ؾتؿؽغ اإلكسان ؽره أن يصقر كػسف  

 ؾال حيؾ. ،إظاكة ظذ اإلثؿ وافعدوان

وهل )افؽامرا( افتل تـطبع افصقرة بقاشطتفا مـ  ،وأما افتصقير باآلفة

ؾفذه مقضع  ،ر ؾقفا أثر بتخطقط افصقرة ومَّلُمفاقِّ َص ؽر أن يؽقن فؾؿُ 

 :ـ أجازهاعفا، ومـفؿ مَ ـَ ـ مَ ؾؿـفؿ مَ  ،خَّلف بغ ادتلخريـ

ع: ٕن افتؼاط افصقرة بأفة داخؾ ذم ـَ ـ كظر إػ فػظ احلديث مَ ؾؿَ  

افتصقير، وفقٓ ظؿؾ اإلكسان بأفة بافتحريؽ وافستقب وحتؿقض 

 .ؾتؼط افصقرةمل تُ  :افصقرة

ـ كظر إػ ادعـك وافعؾة أجازها: ٕن افعؾة هل مضاهاة خؾؼ اهلل، ومَ  

افتؼاط افصقرة بأفة فقس مضاهاة لخؾؼ اهلل، بؾ هق كؼؾ فؾصقرة افتل و

 .فف ؾفق كاؿؾ لخؾؼ اهلل ٓ مضاهٍ  ،خؾؼفا اهلل تعاػ كػسفا

د صخص ـتابة صخص فؽاكت ـتابة افثاين ؾَّ ؿافقا: ويقوح ذفؽ أكف فق ؿَ  

 ؾ ـتابتف بافصقرةؼَ وفق كَ  .بؾ هل مشاهبة لا ؽر ـتابة إول

ة فؽاكت افصقرة هل ـتابة إول وإن ـان ظؿؾ كؼؾفا مـ افػقتقؽراؾق

ؽراؾقة )افؽامرا( افصقرة ؾقف قؾ افصقرة بأفة افػقتؼْ ؾفؽذا كَ  .افثاين

 ؾ بقاشطة آفة افتصقير.ؼْ هل تصقير اهلل كَ 
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 ـ اتؼك افشبفات ومَ  ،: ٕكف مـ ادتشاهباتواالحتقاط االمتـاع مـ ذفؽ

 .روفؾؼد اشتزأ فديـف وظِ 

: ـنثبات افشخصقة ؾَّل بلس بف :فق احتاج إػ ذفؽ ألؽراض معقـةفؽـ  

ؾؽاكت احلاجة  ،ذم ادشتبف ٕن احلاجة ترؾع افشبفة ٕن ادػسدة مل تتحؼؼ 

 .(1)راؾعة لا

 :وؿال افعَّلمة افعثقؿغ ـذفؽ

افتصقير بافؽامرا افتل تـؼؾ افصقرة افتل خؾؼفا اهلل تعاػ ظذ ما هل 

ر ظؿؾ ذم ختطقطفا شقى حتريؽ أفة قِّ َص قن فؾؿُ مـ ؽر أن يؽ  ظؾقف،

هذا حمؾ كظر واجتفاد: ٕكف مل يؽـ  -هبا افصقرة ظذ افقرؿة افتل تـطبع

، وظفد الخؾػاء افراصديـ ظؾقف وشؾؿ هللا معروًؾا ظذ ظفد افـبل صذ

  .وافسؾػ افصافح

 ؿ اختؾػ ؾقف افعؾامء ادتلخرون: ـ ثَ ومِ 

 .اخاًل ؾقام هنك ظـف كظًرا فعؿقم افؾػظ فف ظرًؾاعف وجعؾف دـَ ـ مَ ؾؿـفؿ مَ -

                                                 

 (.323( )253/ 2جمؿقع ؾتاوى ورشائؾ افعثقؿغ ) (2)
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ـ أحؾف كظًرا فؾؿعـك، ؾنن افتصقير بافؽامرا مل حيصؾ ؾقف مـ ومـفؿ مَ - 

ؼ اهلل ؾْ َخ  ادصقر أي ظؿؾ يشابف بف خؾؼ اهلل تعاػ، وإكام اكطبع بافصقرة 

 .تعاػ ظذ افصػة افتل خؾؼف اهلل تعاػ ظؾقفا

فقثائؼ وؽرها بافػقتقؽراف: ؾنكؽ إذا وكظر ذفؽ تصقير افصؽقك وا 

ـ افصقرة مل تؽـ افصقرة ـتابتؽ، بؾ ـتابة مَ  ِت صقرت افصؽ ؾخرَج 

 اكطبعت ظذ افقرؿة بقاشطة أفة.  ،ب افصؽتَ ـَ 

ؼ اهلل ؾقف مـ ؾَ ر فقست هقئتف وصقرتف وما َخ صقَّ ؾفذا افقجف أو اْلسؿ ادُ 

 فقست هذه القئة  -اافعقـغ وإكػ وافشػتغ وافصدر وافؼدمغ وؽره

بؾ أفة كؼؾتفا ظذ ما خؾؼفا اهلل تعاػ  ،وافصقرة بتصقيرك أو ختطقطؽ

 رها. قَّ ظؾقف وَص 

بؾ زظؿ أصحاب هذا افؼقل أن افتصقير بافؽامرا ٓ يتـاوفف فػظ 

 .احلديث ـام ٓ يتـاوفف معـاه

عف طَ ؿَ  ،ر افقءقَّ ؿال: وَص  .افشؽؾ :ؾؼد ؿال ذم افؼامقس: افصقرة 

 ؾف. صَّ ؾَ و

وإكام هق كؼؾ  وفقس ذم افتصقير بافؽامرا تشؽقؾ وٓ تػصقؾ،  :ؿافقا

 .ؾف اهلل تعاػؾف وؾصَّ ؽَّ صؽؾ وتػصقؾ َص 
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 ،ؾ إٓ ما أتك افؼع بتحريؿفؿافقا: وإصؾ ذم إظامل ؽر افتعبدية احلِ  

 ـام ؿقؾ:

 ... ظبادة إٓ بنذن افشارعِ  ؾ وامـعِ وإصؾ ذم إصقاء حِ 

 ... فألصؾ ذم افـقظغ ثؿ اتبعِ  ذم احلؽؿ صؽ ؾارجعِ  ؾنن يؼع

فؽـ  ،وافؼقل بتحريؿ افتصقير بافؽامرا أحقط، وافؼقل بحؾف أؿعد

 .(2)ؾ مؼوط بلن ال يتضؿـ أمًرا ُمرًماافؼقل باحلِ 

 :أيًضا فؾشقخ افعثقؿغيف افتصقير ؾتقى 

 حؽؿ افتصقير افػقتقؽرايف

 رة افػقتقؽراؾقة؟ؾ ظـؽؿ يا صقخ جقاز افصقؼِ كُ  :افسمال

ؾ ظـا افتصقير افػقتقؽراذم، يعـل: إكسان ـؼَ افـؼؾ خطل، إكام يُ  :اجلقاب

ر، هذا فقس بتصقير ذم افقاؿع: قِّ َص تُ ؾ ،يقجففا إػ رء ،ل أفةؾؼِ مثاًل يُ 

 إن اإلكسان ما خطط: ٓ خطط افعققن وٓ إكػ وٓ افػؿ وٓ صقئً 

أصد افـاس »ء تؾتؼطف، واحلديث: ففا إػ أي رجَّ مـ هذا، هذه أفة وَ 

 .شيقم افؼقامة ادصقرون افذيـ يضاهئقن بخؾؼ اهلل اظذابً 

                                                 

 (.264/ 2جمؿقع ؾتاوى ورشائؾ افعثقؿغ ) (2)
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وافتل  ،مـ افسؾػ إػ أن ادحرم هق افصقرة ادجسؿة ولذا ذهب ـثر 

 .يصـعفا اإلكسان بقده وتؽقن جساًم 

 :فقن أما هذا ؾفق جمرد .ن هذا هق افذي يؽقن ؾقف ادضاهاةإوؿافقا:  

 . شذم ثقب إٓ رؿاًم »ذم حديث زيد بـ خافد:  ولذا جاء

أو بعجقـة تصـعفا   ذم ثقبرؿاًم ـان أن افتصقير بافقد شقاء فؽـل أرى: 

أما افتؼاط افصقرة بأفة افػقتقؽراؾقة  .ى أكف حرامأرظذ صؽؾ حققان، 

 .أصاًل  اؾال، فقست تصقيرً 

قرة، هؾ أـقن أكا دخؾف أكا بأفة ادصثؿ أُ  ،بؼؾؿؽ ااـتب يل ـتابً  افدفقؾ:

 :وفقس يل ـسب افؽتابة إفقؽ وٓ صؽافذي ـتبت احلروف هذه أم ٓ؟ تُ 

  .وفذفؽ دمد اإلكسان إظؿك يستطقع أن يصقر، وـذفؽ افؽتاب

 ر فغرض، ما هذا افغرض؟قا فؽـ يبؼك افـظر إذا َص 

مثؾ: افرخصة، أو تابعقة، أو جقاز، أو إثبات  :اصحقحً  اإذا ـان ؽرًو  

 .ٓ بلس بف ؾفذا :رء

َـّ إػ صديؼف ذهب أما إذا ـان دجرد افذـرى وأن يؽقن اإلكسان ـؾام َح  

ؾفذا ٓ يقز: ٕن هذا ُما يدد تعؾؼ افؼؾب بغر  ،يـظر إػ هذه افصقرة
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صقر يتذـرها وصار يرجع إػ هذه اف ،وٓشقام إذا مات اهلل ظز وجؾ،

 .(1)إػ حزكف اؾنكف شقف يزداد حزكً 

ع افشقخ مـ آحتػاظ بافصقرة ـْ ن مَ إحتك  :ل رجب(أمحد آ)ؿؾت 

 إكام هق مـ أجؾ تعؾؼ افؼؾب بغر اهلل، وزيادة احلزن ودمديده. -فؾذـرى

 :شؽـف افػردوس ـأؿال افعَّلمة افػؼقف افشقخ ابـ ظثقؿغ ـ رمحف اهلل و  

 . ابت ظذ افقرقافؼسؿ افثاين: افتصقير افث

صقير، وٓ رية، ؾال يدخؾ ذم افتؾقش ؽراؾقةؾقتق»وهذا إذا ـان بآفة 

ر ذم افقاؿع،  (إن ؾاظؾف مؾعقن)اإلكسان أن يؼقل: يستطقع  ٕكف مل ُيَصقِّ

ر»صقير مصدر ؾنن افت َر ُيصقِّ ؾ هذا افقَء ظذ صقرة عَ ، أي: َج شَصقَّ

ْقَػ َيَشاءُ }عقَّـة، ـام ؿال اهلل تعاػ: مُ  ـَ ْؿ ذِم إَْرَحاِم  ـُ ُر ِذي ُيَصقِّ  {ُهَق افَّ

ؿْ }[، وؿال: 6آل ظؿران: ] ـُ ـَ ُصَقَر ْؿ َؾَلْحَس ـُ َر [. 3]افتغابـ:  {َوَصقَّ

َؾ »قرة: ٕن يض أن يؽقن هـاك ؾعؾ ذم كػس افصؾادادة تؼت ذم افؾغة ش َؾعَّ

بأفة فقس ظذ هذا   قرةة تؼتيض هذا، ومعؾقم أن كؼؾ افصافعربق

  .افقجف

                                                 

 (.25/ 2فؾعثقؿغ ) ،دروس احلرم اددين (2)
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وكؼقل: إن  عـذم افؾ هذا افقجف ؾال كستطقع أن ُكدخؾف وإذا ـان فقس ظذ

 !!ؿهذا افرجؾ مؾعقن ظذ فسان رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾ

ذم إدخال ما طاهر افؾػظ ظدم دخقفف ؾقف،  ٕكف ـام يب ظؾقـا افتقرع  

هذا   فـا دخقفف ذم افؾػظ: ٕنا افتقرع ذم مـع ما ٓ يتبغيب ظؾقـا أيًض 

ا ذم افسؾب، أيًض ع إياب وهذا شؾب، ؾؽام كتقرع ذم اإلياب كتقر

 .ذم اإلياب وـذفؽ ـام يب أن كتقرع ذم افسؾب يب أن كتقرع

بة، ؾفؾ كشفد ظؾقفا افعؼق فقست جمرد حتريؿ، وفؽـ شقستب ؾادسلفة 

وما أصبف ذفؽ؟ ٓ كستطقع أن  ة افظهؾؿ،ب بافؾعـ وصدعاؿَ أن هذا مُ 

 !!م إٓ بقء واوحكجز

ق بغ  افذي خطتف يدي، وأفؼاه ذم أفة  ذ افؽتابَخ أَ  رجؾ وهلذا ُيَػرا

ك أفة ؾاكسحبت افصقرة، ؾقؼال: إنوَح ش افػقتقؽراؾقة» هذا افذي  رَّ

 .اس ظؾقف، ويؼال: هذا َخطهف، ويشفد افـإول افقرق َرْشؿ خرج هبذا

ه بقدي، أرشؿ مثؾ حروؾف وـؾامتف، ؾلكا أن ؿؾِّدأن آيت بخطؽ أُ  وبغ 

رَت ما ـتْبَت، وأُ  ؿؾِّدك، وأن أـتبحاوفت أن أُ  ر ـام صقَّ  . صقِّ

 .اإضالؿً  عؾـِّل ؾِ أما ادسلفة إوػ ؾؾقس مِ 
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ر ذم افؾقؾ، ويؿؽـ أن يُ ولذا يؿؽـ أن أُ   ر اإلكساُن وؿد أؽصقِّ ؿض صقِّ

ر افر جؾ ؾؽقػ كؼقل: إن هذ افر !جُؾ إظؿكظقـقف، ويؿؽـ أن ُيصقِّ

ر؟!مُ   صقِّ

رَص »ادادة أن هذا ٓ يدخؾ حتت اصتؼاق  ؾافذي أرى: بتشديد افقاو، ش قَّ

 افؾعـة. ؾال يستحؼ

ر هذا افتصقير ادباح، ؾنكف إذا أراد اإلكسان أن يُ  ظر:وفؽـ يبؼك افـ صقِّ

 :ب افؼصدَس جتري ؾقف األحؽام اخلؿسة بَح 

مً حُم  اد بف صقئً َص ؾنذا ؿَ     .ؾفق حرام ،ارَّ

، ؾنذا رأيـا ااكً ا، ؾؼد يب افتصقير أحقـان واجبً  اواجبً  اد بف صقئً َص وإن ؿَ 

 ا بجريؿة مـ اْلرائؿ افتل هل مـ حؼ افعباد:ًس ا متؾبمثاًل إكساكً 

ؾ إػ إثباهتا إٓ بافتوما أص ...ؼتؾـؿحاوفة أن يَ   :صقيربف ذفؽ، ومل كتقصَّ

ة ضبط افؼضقذم ادسائؾ افتل تَ  ا، خصقًص اواجبً  حقـئذٍ  ـان افتصقير

 .افقشائؾ لا أحؽام ادؼاصد ا: ٕنَتامً 

ر إكساٌن صقرًة وإ  ؾفذا حرام بال  ،ظر إفقفامـ أجؾ افتؿتع بافـذا َصقَّ

 .صؽ
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ـرى: ٕكـا ٓ كؼقل: إهنا ؽر صقرةوـافص  بؾ هل صقرة ٓ  ،قرة فؾذِّ

، ؾنذا اؿتـاها ؾؼد جاء افقظقد ؾقؿـ ـان ظـده صقرة أن ادالئؽة ٓ صؽ

 .(1)ؾقف صقرة، ـام شقليت إن صاء اهلل اتدخؾ بقتً 

 :ُمؿد بـ صافح افعثقؿغ ـ رمحف اهلل ـؿال افشقخ 

 ؾفل ؿسامن: ،وأما افصقر بافطرق احلديثة

ـِر افؼسؿ األول: يل ظـ  ما ٓ يؽقن فف مـظر وٓ مشفد وٓ مظفر، ـام ُذ

ا، وٓ يدخؾ ذم ، ؾفذا ٓ ُحؽؿ فف إضالؿً شافػقديق»افتصقير بلذضة 

افتصقير بأفة ازه أهؾ افعؾؿ افذيـ يؿـعقن ولذا أج :احريؿ مطؾؼً افت

 .: إن هذا ٓ بلس بفظذ افقرق، وؿافقاش ةتقؽراؾققافػ»

ر ادحاَضات افتل ُتؾْ حتك حصؾ بحث  ك ذم ؼَ : هؾ يقز أن ُتصقَّ

 ادساجد؟ 

ش ظذ ادُ ؾؽان افر صؾِّغ، وربام يؽقن ادـظر أي ترك ذفؽ: ٕكف ربام ُيشقِّ

 .(2)وما أصبف ذفؽ ...ؽر ٓئؼ

                                                 

 (.202/ 2افؼح ادؿتع ظذ زاد ادستؼـع ) (2)

 افسابؼ. (2)
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اددؿؼ يف ـَّلم افشقخ ابـ ظثقؿغ ـ رمحات اهلل  :(أمحد آل رجب)ؿؾت 

افتصقير بافؽامرا فقس  يرى أكف جزم بلن  -ظؾقف وأشؽـف اهلل افػردوس

ـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ صاكعف عَ هق افتصقير ادحرم ، افذي فَ 

 .وتقظده

، بعدم اجلقاز وفؽـف ـ رمحف اهلل ـ ظـدما جاء ظـد افتصقير فؾذـرى ؿال  

 .يف أول افػتقى داذا ؟!  وؿد أباح افتصقيرَ  ؾَّل أدري

ظذ رأي افشقخ افػؼقف ابـ  اؾؼً افرمحـ بـ كاس افزاك مع ؿال افشقخ ظبد

 :ظثقؿغ ـ رمحة اهلل ظؾقف ـ

ـ ُيؿعـ افـظر ذم أجقبة افشقخ حمؿد بـ صافح افعثقؿغ رمحف اهلل ؾنن مَ 

ره فؾقاؿع ؾقف يالحظ أن تَ  -ذم افتصقير، وافـظر إػ افصقر واؿتـائفا صقه

ولذا وؿع ذم ـالمف ذم  :اتام   اش، أي: إكف مل يتصقر افقاؿع تصقرً تشق

ب مـ مثؾف، ظػا اهلل ظـف، ويؿؽـ ستغَر بعض إمقر افتل تُ  هذا ادقوقع

إػ ترويج ما هيقوكف مـ  اوافشفقات ضريؼً  تخذ مـفا أهؾ إهقاءأن يَ 

 .ذم افصحػ وادجالت برامج اإلظالم ادرئقة، وكؼ أكقاع افصقر

ر، حؽؿ افتصقير أكف خيتؾػ باختَّلف ادُ  وحاصؾ ـَّلمف يف صقا

 .واختَّلِف افقشقؾة يف افتصقير
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    :وظذ هذا ؾافتصقير باظتبار حؽؿف ظـد افشقخ ثَّلثة أكقاع 

 .تصقير مباح ظذ افصحقح، وهق تصقيـر اْلامدات وافـباتات ـ  1

 .واح بافقدـ تصقير حمرم، وهق تصقير ذات إر 2

 .تصقير خمتؾػ ؾقف، وهق تصقير ذات إرواح بافؽامرا ـ 3

مل  وافشقخ رمحف اهلل ذم إؽؾب مـ طاهر ـالمف خيتار جقاز هذا افـقع ما

 .هق حمرم ؾقحرم ُيتقصؾ بف إػ ما

 :واحتج افشقخ دا ذهب إفقف 

بلن افتصقير بافؽامرا فقس هق مـ ؾعؾ ادؽؾػ، ؾال يؽقن  :أواًل 

 .ارً تصقي

افتصقير افذي بافؽامرا فقس ؾقف مضاهاة لخؾؼ اهلل، بؾ هق كؼؾ  أن :اثاكقً 

خؾؼفا اهلل بقاشطة أفة، وفقس فإلكسان ذم هذا ؾعؾ إٓ  فؾصقرة افتل

ك بأفة رِّ حَ ؾ افصقرة ٓ يتقؿػ ظذ خزة ادُ ؼْ وحتريؽفا، ؾـَ  تقجقف أفة

  .ومعرؾتف بافرشؿ

 ـام ذم افصؽقك وافقثائؼ ؾ، وهق أن تصقير الخطثَ يَّد رمحف اهلل ذفؽ بؿَ وأَ 

هذا )دـ كؼؾف بأفة، ؾقؼال:  اؾ لخط افؽاتب، وفقس خط  ؼْ ما هق إٓ كَ 

 .افذي هق ـاتب إصؾ )خط ؾالن



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

205  

 

هذا حاصؾ ما احتج بف افشقخ رمحف اهلل، وهق مسبقق إػ هذا، وما 

ـاهَش  ه ؽره مـ ادجقفؾصقرة هق ما َش  افشقخ كؼاًل  ؿَّ زيـ فؾتصقير امَّ

 .(1)(افتصقير افضقئل) :ويسؿقن افتصقير بافؽامرا (س افظؾبْ َح ـ)ب

  -فشقخ افزاك ـ حػظف اهللاوؾقام اشتدرـف  (:آل رجب )أمحدؿؾت 

، اظذ ؾضقؾة افشقخ افعالمة افػؼقف ابـ ظثقؿغ ـ رمحف اهلل ـ كظر ـبر جد  

 :ويتؿثؾ ذم أيت

بؾ افشقخ  ،فقس بصحقح (شقف تشقر افشقخ فؾقاؿع ؾقه َص تَ ) :ـ ؿقفف1

 اواوحً  اـً ق تبقغَّ ، وبَ ن يرى افؽامرات ويعرؾفااوـ ا،يعرف افقاؿع َتامً 

، وٓ يتـزل فؼرون ادػضؾة وٓ ذم ظصقر افسؾػأهنا مل تؽـ مقجقدة ذم ا

 افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾاظؾف. ـعَ ظؾقفا ما يتـزل ظذ افتصقير افذي فَ 

إػ  اوافشفقات ضريؼً  تخذ مـفا أهؾ إهقاءن يَ ويؿؽـ أ)  ـ ؿقفف : 2

ترويج ما هيقوكف مـ برامج اإلظالم ادرئقة، وكؼ أكقاع افصقر ذم 

 .(افصحػ وادجالت

                                                 

 ( 22554زاك رؿؿ افػتقى )مـ ادقؿع افرشؿل فؾشقخ  اف (2)

 مقؿػ افعَّلمة ُمؿد بـ ظثقؿغ مـ افتصقير.ظـقاهنا 
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ـ ؿال بجقاز افتصقير بافؽامرا مـ أهؾ إهقاء أو وهؾ مَ  :()أؿقل

 !؟واؾؼ رأهيؿ 

 .وإمر ؿريب ،ؾػل  ادسلفة ؿقٓن فؾعؾامء ،هذا ـالم ظجقب

 :فؾؼقف !وؿد ؿال بجقاز افتصقير بافؽامرا ؾريؼ ـبر مـ ادعاسيـ 

 .ؾاهلل ادستعان ،! ـالم خطر وصعب (أهؾ إهقاء)

وـالم  .ذ افشقخ افزاك ـ حػظف اهلل ـ يقجف ـالم افشقخ افعثقؿغَخ ثؿ أَ  

 افشقخ ابـ ظثقؿغ ذم ادسلفة واوح ٓ حيتاج إػ تقوقح وتػسر !!

كسبة افؼقل بجقاز افتصقير  نمـ افباحثغ يذـرون أ ـثًراأؿقل هذا ٕن 

، رذم ـالمؽؿ كظر ـب :، وأكا أؿقل لؿخطلفؾشقخ ابـ ظثقؿغ ؿقل 

 .ل بجقاز افتصقير بؼوضف ادعروؾةوافشقخ يؼق

ؾفق مـعف آحتػاظ أما افذي كخافػ ؾقف افشقخ ـ رمحف اهلل ـ  (أمحد )ؿؾت

افشقخ أن افتصقير حالل فقس بحرام ،  غَّ ، ؾبعد أن بَ بافصقرة فؾذـرى

ذ يبغ أن َخ ، أَ ف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿوفقس هق افذي هنك ظـ

، هذا افذي كخافػ ؾضقؾة صقخـا وؾؼقف إمة  ُمـقع آحتػاظ فؾذـرى

 .واهلل ادستعانافشقخ ابـ ظثقؿغ ـ رمحف اهلل ، 
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 :-رمحف اهلل-صاريث افشقخ محاد بـ ُمؿد األكدِّ َح مة ادُ َّلا افعَ رأي 

وفؽـ ٓ  ،ؿال افقافد: إن افتصقير افػقتقؽراذم حالل ظـديؿال ابـف:  

 ٕهؾ افػتقى ذم هذه افبالد ٕهنؿ ظذ افتحريؿ. اأؾتل هبذا احسامً 

ؾرأى  ،يتصػح جريدة ادسؾؿغ -رمحف اهلل-ؿؾت: وذم مرة ـان افقافد 

ؾقف افتصقير  بخط ـبر مػاده أن افشقخ ابـ ظثقؿغ يقز اظـقاكً 

 . (1)ف مـ ؿبؾافػقتقؽراذم، ؾؼال افقافد: هذا افذي ؿؾتُ 

                                                 

/ 2رمحف اهلل ) ،ث افشقخ محاد بـ ُمؿد األكصاريدِّ َح مة ادُ َّلا ادجؿقع يف ترمجة افعَ  (2)

760). 

 !مة ؾضقؾة افشقخ محاد األكصاري ـ رمحف اهلل ـَّلا وـثر مـ ضؾبة افعؾؿ ال يعرف افشقخ افعَ 

ـ هذا افعامل اجلؾقؾ افذي ال يعرؾف ـثر مـ ألبغ مَ  :اكا أورد فف ترمجة خمترصة جد  ؾفا أ

 !!ضؾبة افعؾؿ

 ،بادة كسبة إػ شعد بـ ظُ  -هق افشقخ محاد بـ ُمؿد األكصاري اخلزرجل افسعدي 

 .-افصحايب اجلؾقؾ 

 ؾريؼقا.ن)تاد مؽة( يف مايل ب :ببؾدة يؼال هلا ( هـ 2343 )فد شـةوُ  

مـفؿ:  ذـرأمجع ؽػر مـ ضَّلب افعؾؿ وادشايخ ، و -رمحف اهلل  -د تتؾؿذ ظذ يديف هذا وؿ

، وافشقخ ر أبق زيد ، وافشقخ ربقع بـ هاديافشقخ بؽو، )افشقخ ظبد اهلل بـ جزيـ

وافشقخ صافح  ظع افػؼقفل،، وافشقخ ح افعبقد ، وافشقخ صافح آل افشقخصاف

يف افـحق( ، وافشقخ ُمؿد بـ كاس افعجؿل مـ  افسحقؿل ، وافشقخ ظطقة شامل )ؿرأ ظؾقف
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 بة افعؾؿ اختؾػت حقل حؽؿ افصقر؟ ؾامؾآراء افعؾامء وض ؾ افشقخ:ئِ وُش 

فؼضايا ذم افقؿت ؽؿ؟ وهؾ ترون أكف مـ احلؽؿة إثارة مثؾ هذه ارأي

 ؾقف افدظقة بتحقات ـثرة؟ افراهـ افذي َتر

 :خالف بغ أهؾ افعؾؿ وؾقف جمال فالجتفاد ؾإمر إذا ـان حم ؾلجاب:

ب ظذ وجقدها مصؾحة افػقتقؽراؾقة، خاصة إذا ـان يستمثؾ افصقر 

طاهرة أو دؾع مػسدة، وفقست مـ ؿبقؾ افعبث: ؾنكـل أرى أكف ٓ ضائؾ 

 . (1)مـ إضافة اْلدل حقلا

 

 

                                                                                                                                                       

وؽرهؿ مـ ـبار ضَّلب  ...(ظؿر ؾَّلتف وافشقخ  ،فؽقيت ، وافشقخ ظبد افرزاق افبدرا

 .افعؾؿ

بعد مرض ( هـ 2428 / 6 / 22 ) قيف افشقخ محاد رمحف اهلل يف يقم االربعاءهذا وؿد تُ  

دصؾغ ا ما ، وأَ يػ بعد صَّلة افعرصجد افـبقي افؼظؾقف يف ادس الزمف ظدة أصفر، وُصعِّ 

 .قن مـ ضؾبة افعؾؿ وادشايخَص ، وصقاعف مجع ؽػر ال حُيْ افشقخ ظبد افباري افثبقتل

 (.64ادعجؿ اجلامع يف تراجؿ ادعاسيـ)ص 

 (.284/ 2) ادجؿقع يف ترمجة افشقخ محاد (2)
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ـا ػ بافـسبة إفقوْ وفعؾ افؼقل إول أَ  :ؿال افشقخ ُمؿد حسـغ خمؾقف 

 .ذم ظككا

ج جقاز صـع افصقر افشؿسقة واختاذها فإلكسان واحلققان، وظؾقف خُيَ   رَّ

وفقس ؾقفا صائبة وثـقة أن، بؾ لا كػع ظظقؿ ذم ـثر مـ مراؾؼ احلقاة 

 وؽرها.  ...قن افدوفقة وادافقة واحلربقةئوافش

غ فؾِحؾ ورة ؾقام َوَرد ظـ افشارع مع اؿتضاء افور ومتك ُوِجد اُدَسقِّ

ؾال يـبغل افعدول ظـف رؾًؼا بافـاس، وافديـ ين ٓ ظن ؾقف.  ،إخذ بف

 .(1)واهلل أظؾؿ بافصقاب

ادؿؾؽة افعربقة يف ظضق هقئة ـبار افعؾامء ب، ؾتقى افشقخ ظبد اهلل ادـقع

 .بَّلد احلرمغ، وظضق افؾجـة افدائؿة

 أو أي  أو إصدؿاء ذم الاتػ افـؼال   ؿ تصقير إصخاصؽْ ما ُح  س:

 ـامرا رؿؿقة ؟

ظـ معـك  أوًٓ  واهلل ذم افقاؿع  ظذ ـؾ حال كحـ أن كتحدث  اجلقاب:

 .افتصقير

                                                 

 (.206ؾتاوى ذظقة )ؾتاوى حسـغ خمؾقف( )ص  (2)
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تصقير ، فؽـ ما هق وؿد جاءت إحاديث وافـصقص بافسهقب مـ اف

 ؟افتصقير

هذه أفة افتل تضغطفا فقس فؽ ؾقفا أـثر مـ وغط هق هؾ افتصقير  

 ؟هق افتصقير افذي جاء افـفل ظـفهؾ هذا  ؟حتبس افظؾ لوه زر ؾؼط 

 .، بؾ هذا ما هق ذم افقاؿع إٓ حبس طؾ فقس ـذفؽ افقاؿع أكف 

 .هذا جائز ؾـؼقل بلن ـاًء ظذ هذا وبِ  

 ،رات افـساءقْ فؽـ يـبغل أٓ يستب ظؾقف حمظقر ؾقام يتعؾؼ بـؼ ظَ 

افتحريؿ أو ظذ أي وإذا ترتب ظؾقف رء ؾادـع أو ادماه  .هذا ٓ يقز

كف ترتب ظؾقف ما ٓ إذفؽ ٓ يـبغل وٓ يقز ، مـ حقث  حال ادماه أن

  .يقز

  .ؾال يظفر ذم ذفؽ ماكع ،وأما افتصقير هبذه افصػة مـ حقث إصؾ

، ظـ ضريؼ افـحت أو ظـ ضريؼ اكع ذم افتصقير افذي يليت بافقدوإكام اد

ذات ا فهذا هق إذا ـان تصقيرً  .افتصقير بافرشؿ وإفقان وكحق ذفؽ

  .(1ؾال يقز) ، وحذات رُ 

 

 
                                                 

 (.ظذ صبؽة اإلكسكت )ظذ افققتققبيق ظز مؼطع ؾقد (2)
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 :(1)رمحف اهلل الشيخ ذلنذ خبيت املطيعي قال

 : وذفؽ ٕنمضاهاة خؾؼ اهلل تعاػ  هلظؾة حرمة افتصقير ظذ ما تؼدم 

ث صقرة دِ ر حُيْ صقِّ ادُ   ، بؿعـك أنهق إياد افصقرة معـك افتصقير 

ب يقم ذَّ عَ لخؾؼ اهلل ويُ  مضاهًقا يؽقن ، حتك بذفؽحققان بػعؾف وصـعف

قا ما أحقُ » :أو يؼال لؿ .وفقس بـاؾخ !!اكػخ ؾقفا افروح :، ويؼالافؼقامة

  !!شخؾؼتؿ

صقرة احلققاكات  خذأـ ػعؾف بعض افـاس ذم ظككا مِ ـظر ؾقام ييُ  وحقـئذٍ 

إن ـان ؾقف معـك  (افػقتقؽراؾقا)، بأفة ادسامة وؽرهؿ مـ إكاد

ؾ تقجد ؾقف ظؾة افتحريؿ هو ؟قير  أو فقس ؾقف معـك افتصقيرافتص

 ؟ادذـقرة أو ٓ تقجد

ومل يؽـ  ،ث ذم ظككادَ ن هذا افػعؾ إكام َح أُما ٓ صبفة ؾقف  :ؾـؼقل

وفؽـ ؿد  ،ذم ظصقر افسؾػ ُمـ تؼدم مـ افعؾامءا وٓ معروؾً  امقجقدً 

أكف ٓ يؿؽـ وجقد حادثة حتدث ذم دار افتؽؾقػ إػ ظذ أضبؼت ـؾؿتفؿ 

ن ذفؽ إما بلن أو ،اظـيمخذ مـ ذ ،حؽؿ ذظل إٓ ولاأن تـؼيض 

                                                 

 ـان مػتًقا فؾديار ادرصية يف زماكف رمحف اهلل تعاػ، وهق ظامل ؾاضؾ. (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

222  

 

إػ افؼقاظد افتل ؿررها افسؾػ  ؾقف رجع، أو يُ يـص ظذ حؽؿف افسؾػ

 .ـةُما أخذوا مـ افؽتاب وافسه 

 لادذـقرة مـصقصة ذم إحاديث افت أن ظؾة افتحريؿ وؿد ظؾؿَت  

 .وردت بتحريؿ افتصقير

 ما ظؾؿـاه مـ افثؼات ذم أخذ افصقرة بأفة ادذـقرة ظذ إنَّ  :ؾـؼقل 

 .أكف ظبارة ظـ حبس افظؾ بطريؼة خمصقصة معؾقمة ٕرباهبا -ذفؽ

 ارمً ومـ ادعؾقم ذم ـقػقة حدوث افظؾ أن ـؾ جسؿ ـثقػ إذا ؿابؾ جِ  

 .(1رم ادـر)جِ رم افؽثقػ طؾ ذم اْلفة ادؼابؾة فؾث فؾجِ دَ : َح  امـرً 

 :وقال الشيخ  ـ رمحه اهلل ـ 

افـاصئ خذ افصقر بافػقتقؽراؾقا فقس إٓ حبس افظؾ أأن  وإذا ظؾؿَت 

أن أخذ  ظؾؿَت  ،بخؾؼ اهلل تعاػ مـ مؼابؾة إجسام ادظؾة فؾضقء

  .افصقرة ظذ هذا افقجف فقس إياد فؾصقرة

 ،ن مل تؽـأهق إياد افصقرة وصـعفا بعد  اومعـك افتصقير فغة وذظً 

ـك افتصقير وادضاهاة ، وفقس ؾقف معأصاًل  اؾؾؿ يؽـ ذفؽ إخذ تصقيرً 

ا ؼ اهلل تعاػ ، مـ زوافف إذؾَ افذي َخ  إكام هق مـع فؾظؾ  و، تعاػ لخؾؼ اهلل

                                                 

 (.20اجلقاب افشايف يف حؽؿ افتصقير افػقتقؽرايف )ص (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

223  

 

رم ادـر ، وجعؾ ذفؽ افظؾ افذي ظؾ فؾجِ ادمؼابؾة اْلسؿ افؽثقػ ت زاف

  .خؾؼف اهلل مستؿر افقجقد

ؿؾت لا ـطت وظُ ُح إذا  أكف يقز اؿتـاء كػس جثة احلققان أٓ ترى 

  ؟وافتعػـ ذافتل حتػظفا مـ افبِ  افقشائط

ؾقعؽس طؾف  ،ما صاء أن يؼػـام أكف يقز أن يؼػ اإلكسان أمام مرآة 

ؾقفا  س هذا افظؾ افذي اكعؽس بادرآةبَ ر َح َخ آوـا أن رَ ؾؾق ؾَ  .ؾقفا

بعد زوال وؿقف  ف مستؿر افقجقد ذم ادرآة فذفؽ وجعؾبقشائط وصؾتف 

 رقَّ ر وَص صقِّ ن هذا مُ إ :حد أن يؼقلٕ ذفؽ اإلكسان أمام ادرآة ، أيؿؽـ

  ا؟!عف بعد أن مل يؽـ مصـقظً وصـ هذا افظؾ وأوجده

ر صؽؾ صقِّ يُ  ير افذصقِّ ن ادُ إ :ايب ؿالطَّ أن الخَ  ؿَت ؾِ ظذ أكؽ ؿد ظَ 

  !يدخؾ ذم هذا افقظقد ؾنين أرجق أن ٓ ،احلققان

بؾ إكام  ،د صقرة احلققانقجِ ٓ يُ ر صؽؾ احلققان صقِّ وما ذاك إٓ ٕن مُ 

ؼدت أظضاء وافصقرة افتل ظذ هذا افقجف ؿد ؾَ  ،يرشؿ صؽؾفا وصقرهتا

صقرة احلققان  هلرم ، ؾؾقست ؾاؿدة فؾجِ  هلبؾ  ،ـثرة ٓ تعقش بدوهنا

 ٕن :خ افروح ؾقفا وفقس ؾقفا بـاؾخػْ رها يقم افؼقامة كَ صقِّ ػ مُ افتل ُيؽؾَّ 

رة ادجسؿة ذات هل افصقر ـِ ما ذُ ؾقفا افظاهر أن افصقرة افتل يؼال 
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حتك تؽقن ؿابؾة بذاهتا فـػخ  ،ٓ تعقش بدوكف اػؼد ظضقً افظؾ افتل مل تَ 

ٓ فعدم ؿابؾقة  ،إفقف از ادصقر ظـ افـػخ راجعً جْ ؾقؽقن ظَ  ،افروح ؾقفا

 .افصقرة فؾحقاة

ؾقا افذي هق ظبارة ظـ حبس ذ افصقر بافػقتقؽراْخ ؾلَ  وظذ ـؾ حال، 

فقس مـ افتصقير ادـفل  -هذه افصـاظة افظؾ بافقشائط ادعؾقمة ٕرباب

ع صقرة مل ـْظـف هق إياد صقرة وُص  ـفلافتصقير اد : ٕنذم رء ظـف 

تؽـ مقجقدة وٓ مصـقظة مـ ؿبؾ يضاهك هبا حققان خؾؼف اهلل تعاػ ، 

 .ذم أخذ افصقرة بتؾؽ أفة امقجقدً  كوفقس هذا ادعـ

ـفل ظـف صامؾ إلياد ـؾ افتصقير اد إن :-ـام هق افراجح -ؿؾـا اءشق 

إػ  ...طؾ اوما فقس ل ٓ ؾرق ذم ذفؽ بغ ذات افظؾ  ،صقرة وصـعفا

  .ما شبؼ آخر

ـف خاص بافصقر ذوات افتصقير ادـفل ظ :-ـيـام هق ؿقل آخر -أو ؿؾـا

  .ٓ تعقش بدوكف اافتل مل تػؼد ظضقً  افظؾ افؽامؾ

رم وطؾ وفؽـ ف جِ ف وتصقير ما ،وفق ـاماًل وأما تصقير ما ٓ طؾ فف  

ما ٓ طؾ فف  ا ظـف ٕنمـفق   اد تصقيرً عَ ؾال يُ  :بدوكف ٓ يعقش اد ظضقً ؼَ ؾَ 

 ل.مـ افـف كوهق مستثـ ،ؿؿْ داخؾ ذم افرَّ 
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وإن حتريؿ ما ٓ طؾ فف ـان ذم افقؿت افذي ـاكقا ؾقف حديثل ظفد بعبادة  

 .دمـام تؼ ما ـان رؿاًم  كثؿ دا تؼرر هنقف بعد ذفؽ ادستثـ ،افصقر

مـ افـصقص ادارة ومـ أؿقال ا أخًذ  :هذا ما رأيـاه يف هذا ادقضقع 

 .افعؾامء

ؾفق مـ اهلل تعاػ ومـ كعؿف ظؾقـا افتل كعجز ظـ  اؾنن ـان صقابً  

ًٓ  اوكرجق مـف تعاػ أن يعؾ ظجزكا ظـ صؽرها صؽرً  ،صؽرها  مؼبق

 .فديف

وٓ يؽؾػ اهلل  ،ر رحقؿقإكف ؽػ ، مـفوإن ـان خطل ؾفق مـا وكستغػر اهلل

 .شعفاإٓ وُ  اكػًس 

ظـده ـام هق صقاب ظـدي ؾقام  اأن يؽقن صقابً وإين أرجق مـف تعاػ  

 .أظتؼد

 افرأي افـاطريـ ذم افعؾقم ويِل ؾنين ؾتحت افباب ُٕ  ،حالوظذ ـؾ  

افؼظقة افقاؿػغ ظذ أيات وإحاديث وافؼقاظد افتل ووعفا افعؾامء 

  .شتباط إحؽام مـفآ



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

226  

 

 اهلل ظذ شقدكا ذَّ وَص  ،إكف افؽريؿ افقهاب ،ادؾفؿ فؾصقابؼ قؾِّ واهلل ادُ 

 .(1ؿ)ؾَّ َش وفف وصحبف آحمؿد وظذ 

 (:2ؾريد األكصاري) مة األصقيلَّلا ؾتقى افعَ 

 .م ذفؽرِّ ـ حُيَ ظذ ظؽس مَ  ،افتصقير بافؽامرا فقس بحرام ؿال رمحف اهلل:

 .اظ فؾحديث دون افػؼفثر ذم احلؼقؼة مـ احلػـمف رِّ ـ حُيَ ومَ  

 .وافعؾؿ بدفقؾف ،حتريؿ افتصقير ؽؾط :وأؿقل بؽؾ تقاضع 

 ؟ظؾة ادضاهاة وظؾة افقثـقة ؟ما هل افعؾة :إذا ؿؾـا 

ظؾة ادضاهاة  :لؿقلؾ ،أما ظؾة ادضاهاة وهل إوػ وهل ادشؽؾة 

يعـل  ،ا ذم افصقرة ادصقرة بأفة افثابتة أو ادتحرـةهنائق  مؽقـاش 

 .امرا بافػقديق وافؽامرا بافقرؿةافؽ

ا افذي يؼع ، ؾعؾؿق  ا وهذا هق حتؼقؼ ادـاط، الخزة بافقاؿع؟ ٕن ظؾؿق  داذا 

ؾفق يعؽس افصقرة   ،ذم افؽامرا ذم َجقع إصؽال هق ظؽس افصقرة

                                                 

 (.22اجلقاب افشايف يف حؽؿ افتصقير افػقتقؽرايف)ص (2)

 ا.فشقخ ُمؿد ادؼدم ثـاًء ظطًرا جد  ؾقف اهق ظامل جؾقؾ مـ ظؾامء دوفة ادغرب، أثـك ظ (2)

 .كتكسظز صبؽة اإل ،وهذا افؽَّلم فػضقؾتف ظز مؼطع صقيت ظذ مقؿع ؾضقؾتف 

 (.م2009)، (هـ2430)قيف افشقخ رمحف اهلل شـة وؿد تُ  
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ؿ بقده، يعـل َش ما رَ  ،رػَ ما َح  ،تحَ بداظف هق افذايت، ما كَ مؽـش إل

 .مـعدمة ،افؼدرات صػر

 .افػارق افنظة ،وافؽامرا مرآة 

 هذه افصقرة ـاكت صبقفة فؽ؟ :ثؿ بعد ذفؽ كؼقل 

 :إكام يؼقفقن ،ٓ .هذا إبداع :ٓ يؼقفقن .هذه فؽ أكت :إكام كؼقل ،ٓ 

هؾ أكت  ،هذه ظقـغ وـؾف وش ،هذه افصقرة خؾؼفا ريب ،هذا خؾؼ اهلل

 .هذا ـؾف خؾؼ اهلل ،أبًدا ؟افذي خؾؼتفا

م رِّ َح  ؟افصقرة هبذا افشؽؾ خاصة ترمفقف ُح  ،دـطؼهذا بافعؼؾ وا 

افـظر ذم ادرآة إذن! افـظرة ذم ادرآة حرام؟؟ وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 .ـان يـظر ذم ادرآة

 ٓ تؼب ذم اداء ٕكؽ تطؾ ذم اداء ترى وجفؽ!! 

 ،جد احلؽؿجدت افعؾة وُ ؾنذا وُ  !!احلؽؿ يدور مع افعؾة وجقًدا وظدًما

 .وإذا اكعدمت افعؾة  اكعدم احلؽؿ

 .ادضاهاة ةمؽقـاش ظؾ ،ؾنذن افعؾة مـتػقة 
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  ؟جاءتوفؽـ ادشؽؾة مـ أيـ  

ؿافقا فؾذي  ،ادشؽؾة مـ افـاس افذيـ يسَجقن ظؿؾقات ظؽس افصقرة

مع  ،هذا ؽؾط، فقس بؿصقر وفؽـف ظاـس .يصقر يسؿقه ادصقر

 .إشػ

شؿ مـ أشامء اهلل احلسـك، ٓ يقز أن وجؾ، ا ر هق اهلل ظزصقِّ ادُ  ٕن

 .مـ خؾؼف يتصػ بف أحد

وفذفؽ كدخؾ ذم  :أما اإلكسان ؾقعؽس افصقرة ـام تعؽسفا ادرآة 

 .افػقديق وكدخؾ ذم ـؾ رء

وهل حمتؿؾة  ،ظؾة افؼك تإذن ظؾة ادضاهاة مـتػقة، وفؽـ بؼق 

 ووابطفا ظدم تعؾقؼفا.

 

 

 

 

 



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

229  

 

  :(1)الق ـ حفظه اهلل ـعبذ اخلبً قال الشيخ عبذ الرمحً 

 : حؽؿ افصقر افضقئقة اآلفقة:اخامًس 

ظالل وإوقاء افقاؿعة ظذ افصقر ادتخذة بآفة افتصقير وافتل تـؼؾ اف

إما بدرجات افؾقكغ إشقد  ،إػ افسطقح افتل تطبع ظؾقفا اْلسؿ

هذه افصقر ظـد افـظر  -وإبقض، وإما بإفقان افطبقعقة فؾجسؿ

 ـة مـ افقجقه أتقة :افصقر افتل جاء افـص هبا ذم افسه  وافتحؼقؼ ختافػ

طبع ظذ صػحاهتا وٓ أهنا أصبف رء بصقرة ادرآة افعاـسة افتل تَ  :أواًل 

ًٓ  ،زيد ظؾقفاتَ  هاب اْلسؿ ادقاجف يذهب بذَ  إٓ أن صقرة ادرآة تبؼك خقا

ظذ  طبع هذه افظالل أو الخقالوأما صقرة آفة افتصقير ؾنهنا تَ  .فؾؿرآة

 .افسطقح ادعدة فذفؽ

ن صقرة ادرآة مضاهاة لخؾؼ اهلل. بؾ ادرآة تعؽس إ :وٓ يؼقل أحد 

 عؾ فؾؿرآة ؽر ذفؽ. وٓ ؾِ  ،افصقر ادؼابؾة

وـذفؽ  .وافصقرة ادطبقظة ذم ادرآة فقس ؾقفا ؿط معـك ادضاهاة

 افصقرة افتل تـؼؾفا وتطبعفا آفف افتصقير.

                                                 

 وهق ظامل ؾاضؾ صفر، أثـل ظؾقف صقخـا احلقيـل وصقخـا افزؽبل وؽرهؿ. (2)
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كجد أن  ،اوتعؾقؼً  اة افـفل ظـ افصقر تصقيرً : ال صؽ أكف بتتبع ظؾاثاكقً 

 هذه افعؾؾ تـحرص ؾقام يليت :

 ر.صقِّ أهنا مضاهاة لخؾؼ اهلل وظدوان ظذ اشؿف ادُ  -1

 وبذفؽ تؽقن ذريعة فؾؼك باهلل. ،أهنا ذريعة إػ تعظقؿ ادخؾقؿات -2

م ادسؾؿ مـ رِ أن تعؾقؼ افصقر ظذ اْلدران وافستقر معصقة حَتْ  -3

 وحصقل افزـة ذم ادسؽـ وافدار. ةالئؽة افرمحؽشقان م

ث بآشتؼصاء وآشتؼراء افتل مـ أجؾفا جاء هذه هل افعؾؾ افثال

 حتريؿ صـاظة افصقر وتعؾقؼفا.

ع ذفؽ تعؾقؼ هذه بَ تْ إذا مل يَ  ،وهذه افعؾؾ افثالث مـتػقة ذم افتصقير بأفة

 .(1)افصقر ورؾعفا ظذ اْلدران وافستقر

 :حفظه اهلل ـوقال الشيخ ـ  

ر بآفة افتصقير، وٓ قَّ َص وهبذا افذي ؿدمـاه يتبغ فـا أن افصقرة افتل تُ 

ٕكف ٓ  :ؾنهنا صقرة مباحة إن صاء اهلل ،هبا افتعظقؿ وافتعؾقؼ ايؽقن مرادً 

 ،يـطبؼ ظؾقفا أي وصػ مـ أوصاف افتحريؿ افتل جاءت هبا إحاديث

                                                 

 ( .2/26يعة اإلشَّلمقة )افتصقير يف افؼم أحؽا (2)
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ب افصقر ذم افبققت ْص كَ مضاهاة خؾؼ اهلل، وتعظقؿ ادخؾقؿغ، و :وهل

 .(1)أو ؽر ذفؽ

 :قال الشيخ شيذ شابق ـ رمحه اهلل ـ

 ـؾ ما شبؼ ذـره خاص بافصقر ادجسدة افتل لا طؾ.

ـافـؼقش ذم احلقائط وظذ افقرق وافصقر  :أما افصقر افتل ٓ طؾ لا 

ؾفذه ـؾفا  ،قؽراؾقةافتل تقجد ذم ادالبس وافستقر وافصقر افػقت

 جائزة.

 .(2)ص ؾقفا بعدخِّ ثؿ رُ  ،إمرـقظة ذم أول وـاكت ُم

 (:3)فتوى الشيخ شليناٌ بً عبذ اهلل املاجذ

 ؿ افتصقير؟ ؾقديق أو صقرة؟ؽْ ُح ما س: 

افذي  -بغر افقدوي وؽر افـحت كحت افتامثقؾ-مسلفة افتصقير  ج:

 -أو افتصقير افػقديق أو افتصقير افتؾػزيقين أو ؽره يسؿك افػقتقؽراذم 

 .ؾػت ؾقف افـظراتؾػ ؾقف أهؾ افعؾؿ واختَ اختَ هذا ُما 

                                                 

 (.2/22)افسابؼ (2)

 (.3/502)ؾؼف افسـة (2)

بادحؽؿة افعامة بافرياض، وـان ـَّلمف ظز مؼطع ؾقديق ظذ افـت مـ ؿـاة  هق ؿاضٍ  (3)

 .(اجلقاب افؽايف)ادجد، يف بركامج 
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 .وإدفة ؾقفا متجاذبة متعاروة ،احلؼقؼة مسلفة اجتفاديةذم وادسلفة  

صقر افتل ٓ يد فإلكسان ؾقفا هذه اف أن -واهلل تعاػ أظؾؿ -فؽـ األطفر 

فقس هق افتصقير افذي ورد ذمف  -واهلل أظؾؿ -إطفر وإؿرب أن

 .ـةوحتريؿف ذم افسه 

وهذه  ،وجؾ ـة هق مضاهاة خؾؼ اهلل ظزوافذي ورد حتريؿف ذم افسه  

ادضاهاة إكام تؽقن بعؿؾ يضاهل اإلكسان ؾقفا بقده بحقث يؽقن فف أثر 

 .ذم إظطاء افصقرة افـفائقة

 .نكام هق أصبف بادرآة افتل تعؽس افصقرةؾ ،أما هذا افتصقير ذم احلؼقؼة 

ة وبغ ادرآة ٓ حتبس ؾقفا هذه ٓ ؾرق بغ ادرآة حتبس ؾقفا افصقر 

 .افصقرة

 .صقفقغ ذم تـؼقح ادـاطإذن هذا افػرق ؽر ممثر ظذ ضريؼة إ 

 .وجدت أن هذا ؽر ممثر ،مثرةادفق أزفت إوصاف ادمثرة وؽر  

ال أو ذم قَّ وافذي تراه ذم اْلَ  ،ذم احلؼقؼة افذي تراه ذم ادرآة هق صقرة 

 .صقرة قـامرا افػقديق ه

ؾقس ؾ ،هل مـاط افتحريؿ -ؾنن ـاكت ـؾؿة افصقرة ، ـؾؿة افتصقير 

 .ادرآة ترموإٓ حلُ  ،ـذفؽ
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 .افتصقير هبذه اآلفة ال رء ؾقف أن -واهلل أظؾؿ -ؾاألؿرب 

هذا  ى ذم احلؼقؼة تصقير ادرأة: ٕنٓ أر ،فؽـ ادرأة تتؽؾؿ ظـ كػسفا 

 .ػيض بشؽؾ طاهر إػ اضالع ؽرها ظذ هذه افصقريُ 

تل وٓ كرى تعظقؿ افصقر وتعؾقؼفا بام يمدي إػ تعظقؿ هذه افصقر اف 

صقر  ،ووعفا ظذ ادـاؾض وووعفا ظذ افطاوٓت ورد افـفل ظـ

ؾقفا  : ٕنوؽرها ...إؿارب وصقر ادعارف وصقر افزوج مع زوجتف

 .ػعؾوافتشبف بافػسؼة ُما ٓ يـبغل أن يُ  ،بغر ادسؾؿغ اتشبفً 

 واهلل تعاػ أظؾؿ. .ؾال رء ؾقف بؿثؾ هذه أٓت هبؿجردأما افتصقير  

 قال الذكتور عبذ اهلل بً ذلنذ بً أمحذ الطيار: 

 :حقـام أتؽؾؿ ظـ افرشؿ أو افـؼش بافقد ٓ أظـل بف افتصقير افػقتقؽراذم

 :ٕن هذا إخر ورد ؾقف خالف بغ افعؾامء ادعاسيـ

 -اوؽرمه ...قخـا صافح افػقزان، وـذا ص-رمحف اهلل  -ؾشقخـا ابـ باز  

 .وهذا هق افراجح ظـدي أيًضا .يرون حتريؿف إٓ فورورة أو حاجة

وصقخـا صافح  -رمحف اهلل  -أما صقخـا حمؿد افصافح افعثقؿغ  

 .ؾرون جقازه ،اوؽرمه ...افؾحقدان
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 . (1)معروف -والخالف بغ افؼائؾغ باْلقاز واداكعغ مـف 

ه اهلل ـ يف ـ رمح على جاد احلق فتوى الشيخ جاد احلق

 :التصوير الفوتوغرايف

 (.م 2980مايق  22) (هجرية 2400)مجادى اآلخرة 

 :إباحة افتصقير واخلَّلف ؾقف

حؽؿ افتصقير ادجسؿ افتامثقؾ  ذم ـان اختالف ؾؼفاء اإلشالم  ومـ هـا 

 . وحؽؿ افرشؿ بغ افتحريؿ وافؽراهة ، افـاؿص افؽامؾ أو

تدل ظؾقف إحاديث افـبقية  يوافرشؿ افذ لافضقئإباحة افتصقير 

 وترددت ذم ،مـ أصحاب افســ وؽره ياها افبخاررو لة افتػافؼي

ادعروف أن  فإلكسان واحلققان لأن افتصقير افضقئ -ـتب افػؼفاء

إذا  وافرشؿ ـذفؽ ٓ بلس بف متك ـان ٕؽراض ظؾؿقة مػقدة فؾـاس،

ـة افتؽريؿ وافعبادة، ظِ ظقؿ ومَ خؾت افصقر وافرشقم مـ مظاهر افتع

مـ دواؾع حتريؿ ؽريزة اْلـس وإصاظة افػحشاء  وخؾت ـذفؽ

 . وافتحريض ظذ ارتؽاب ادحرمات

ؾنكف  ،يتؽقن مـف َتثال ـامؾ إلكسان أو حققان يافـحت واحلػر افذأما 

 . محمر

                                                 

 (.2/22صـاظة افصقرة بافقد مع بقان أحؽام افتصقير افػقتقؽرايف) (2)
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ا ؾقف دخؾـا مع ظبد اهلل بقتً  :ومسؾؿ ظـ منوق ؿال يرواه افبخار دا

 :ؿال ظبد اهلل .َتثال مريؿ :ؿافقا ؟ـ هذاَتثال مَ  :فتؿثال مـفا ؾؼال ،َتاثقؾ

ا يقم افؼقامة إن أصد افـاس ظذابً » :اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال رشقل اهلل صذ

 ،بقن يقم افؼقامةعذَّ يصـعقن هذه افصقر يُ  افذيـ» :رواية وذم شادصقرون

 .ش !!أحققا ما خؾؼتؿ :يؼال لؿ

، وإكام ـان ذفؽ ػس صـع افتامثقؾ معصقةأن ك سيح ذم ؾفذا افـص 

ـام ـاكت  ،افتامثقؾ واختاذها وشقؾة فؾتؼرب إػ اهلل ا فذريعة ظبادةشد  

 .(1)حسبام حؽك افؼرآن افؽريؿ حماجة بعض إمؿ افسابؼة

 :جاد احلق ـ رمحه اهلل ـ يفتوى  أخرى للشيخ جاد احلق عل

 .يؿ وافؽراهةبغ افتحر افضقئلحؽؿ افرشؿ  ذم ؾػ افػؼفاءاختَ 

وؽره  يرواها افبخار لافـبقية افؼيػة افت تدل ظؾقف إحاديث وافذي 

 افضقئلأن افتصقير  -افػؼف ـتب ذممـ أصحاب افســ وترددت 

بلس بف، إذا خؾت  ٓ ،فإلكسان واحلققان ادعروف أن وافرشؿ ـذفؽ

 وخؾت ،ـة افتؽريؿ وافعبادةظِ افصقر وافرشقم مـ مظاهر افتعظقؿ ومَ 

ـذفؽ ظـ دواؾع حتريؽ ؽريزة اْلـس وإصاظة افػحشاء وافتحريض 

                                                 

 (.2/22شَّلمقة فؾشقخ جاد احلؼ )افػتاوى اإل (2)
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 . ادحرمات ظذ ارتؽاب

ـة ظِ ظـ مَ  ادـازل ٓ بلس بف متك خؾت ذمعؾؿ أن تعؾقؼ افصقر ومـ هذا يُ 

 افتعظقؿ وافعبادة، ومل تؽـ مـ افصقر أو افرشقم افتك حترض ظذ افػسؼ

 .(1)ػ أظؾؿواهلل شبحاكف وتعا . وافػجقر وارتؽاب ادحرمات

 :فتوى الشيخ ذلنذ متولي الشعراوي ـ رمحه اهلل ـ

 افسمال:

ا ذم إن افصقرة حمرمة إضالؿً  :اإلخقة مـ بعض افعؾامء ادسؾؿغ يؼقفقن

جزيؾ ـ  إنإذ  :مثؾفا مثؾ افؽؾب ،ـع مـ دخقل ادالئؽةوهل َتَ  ،َجؾتفا

ادالئؽة ٓ  كحـ :ؿال فؾـبل حمؿد ـ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـ  ظؾقف افسالم ـ

 .وأخذوا إمر ظذ إضالؿف  !!ؾقف صقرة وٓ ـؾب اكدخؾ بقتً 

وافصقرة افقدوية  إمر مؼصقر ظذ افصقرة افبارزة ويرى افبعض أن 

 .افتل تصـعفا يد اإلكسان

ؾضقؾة افشقخ حمؿد متقيل ظذ  متفاأن أظرض افؼضقة برُ  وآثرُت  

 افشعراوي.

 

                                                 

 .)افـت( ادقشقظة افشامؾة فػتاوى األزهر ظز افشبؽة افعـؽبقتقة (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

227  

 

 :ف يف حؽؿ افتصقيرؾؼال دا كاؿشتُ  

، وفقس ؾقفا أي حتقير أو افػقتقؽراؾقة طالل مطابؼة فألصؾ هذه افصقر

 .ظـ إصؾ تغقر 

أهنا  ، ضادآ بلس هبا افصقرة افػقتقؽراؾقة أن ويرى افشقخ افشعراوي 

 .(1)ظـ افتحقير ظـ إصؾ ، بعقدةيـخافقة مـ افتؽق

ائط برشؿ زيـقن احلما افؼقل ؾقؿـ ي :ؾ ؾضقؾة افشقخ ـ رمحف اهلل ـوُشئِ 

تامثقؾ افبارزة ما يـطبؼ ظذ اف ، هؾ هذه يـطبؼ ظؾقفا بعض احلققاكات

 ؟ادجسدة مـ حتريؿ

رم هق ما وفؽـ ما ُح ، ٓ رء ذم ذفؽؾضقؾة افشقخ افشعراوي:  ؼالؾ

ؿ فؽل رَش أما أن تُ  .فتؼديس وتعظقؿ هذه احلققاكات يػعؾف افبعض 

 .(2)ستعؿؾ ذم افزيـة ؾال ماكع مـ ذفؽتُ 

 

 

                                                 

 .(2/624ؾتاوى افشقخ افشعراوي ) (2)

ع ؾتاوى افشقخ ـ وهق افذي مَجَ  افسقد اجلؿقع . وافذي ـان يسلل افشقخ هق :افدـتقر

 .رمحف اهلل ـ

 (.2/592ؾتاوى افشقخ افشعراوي ) (2)
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 :حفظه اهلل القرضاويالعالمة الفقيه فضيلة الشيخ اإلماو  قال

ـحت وُما ٓ خػاء ؾقف أن ـؾ ما ورد ذم افتصقير إكام يعـل افصقر افتل تُ 

 .ظذ حسب ما ذـركاأو ُترشؿ 

أما افصقر افشؿسقة ـ افتل تمخذ بآفة افػقتقؽراؾقا ـ ؾفل رء 

فؾ يـطبؼ ، ؾمل يؽـ ذم ظك افرشقل، وٓ شؾػ ادسؾؿغمستحدث 

 ؟ ما ورد ذم افتصقير وادصقريـ اظؾقف

ا ذم ؼكون افتحريؿ ظذ افتامثقؾ )ادجسؿة ( ؾال يرون صقئً أما افذيـ يَ 

 هذه افصقر.

وأما ظذ رأي أخريـ ؾفؾ تؼاس هذه افصقر افشؿسقة ظذ تؾؽ افتل 

ريشة افرشام ؟ أم أن افعؾة افتل كصت ظؾقفا بعض إحاديث  تبدظفا 

ـ وهل أهنؿ يضاهقن خؾؼ اهلل ـ ٓ تتحؼؼ ذم  دصقريـ ذم ظذاب ا

م ادعؾقل ـام يؼقل دِ افعؾة ظُ  تدمافصقر افػقتقؽراؾقة ؟ وحقث ظُ 

 إصقفققن ؟
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 مرص لمػت (2بف ادغػقر فف افشقخ ُمؿد بخقت) كإن افقاضح هـا ما أؾت 

افصقر بافػقتقؽراؾقا ـ افذي هق ظبارة ظـ حبس افظؾ  أن أخذ

قس مـ افتصقير ادـفل ظـف هذه افصـاظة ـ ف عؾقمة ٕرباب بافقشائط اد

: ٕن افتصقير ادـفل ظـف هق إياد صقرة وصـع صقرة مل تؽـ ذم رء

، اهلل تعاػ خؾؼمـ  اهبا حققاكً  لمقجقدة وٓ مصـقظة مـ ؿبؾ ، يضاه

 ذم أخذ افصقرة بتؾؽ أفة. اادعـك مقجقدً  هذا  وفقس

إػ افتشدد ذم افصقر ـؾفا  وـراهقتفا بؽؾ  يـح هذا وإن ـان هـاك مـ

، حتك افػقتقؽراؾقة مـفا ، ؾال صؽ أكف يرخص ؾقام تقجبف أكقاظفا

: ـصقر افبطاؿات احلاجة وادصؾحة مـفا افورورة أو تؼتضقف 

تخذ ، وافصقر افتل تُ افشخصقة، وجقازات افسػر، وصقر ادشبقهغ

فة افؼصد إػ افتعظقؿ أو وشقؾة فإليضاح وكحقها ، ُما ٓ تتحؼؼ ؾقف صب

ؾنن احلاجة إػ اختاذ هذه افصقر أصد وأهؿ مـ  ،الخقف ظذ افعؼقدة

احلاجة إػ اختاذ )افـؼش( ذم افثقاب افذي اشتثـاه افـبل صذ اهلل ظؾقف 

 .(2)وشؾؿ

 

                                                 

 رشافة )اجلقاب افشايف يف إباحة افتصقير افػقتقؽرايف (. (2)

 (.222احلَّلل واحلرام ) (2)
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 القرضاوي ـ حفظه اهلل ـ أيًضا:وقال الشيخ 

ا ، ما ادراد ـؾؿة )تصقير( افتل جاءت ذم صحاح إحاديث ادتػؼ ظؾقف

 هبا ذم إحاديث افتل تقظدت ادصقريـ بلصد افعذاب؟

دخؾقن حتت هذا افقظقد أوفئؽ إن ـثًرا مـ ادشتغؾغ باحلديث وافػؼف يُ 

ـ يستخدم تؾؽ أفة ريـ( مـ ـؾ مَ صقِّ افذيـ كسؿقفؿ ذم ظككا )ادُ 

 افتل تسؿك )افؽامرا( ويؾتؼط هذا )افشؽؾ( افذي يسؿك )صقرة(.

ًرا( ، وتسؿقة ظؿؾف ذه افتسؿقة ، تسؿقة صاحب افؽامرؾفؾ ه ا )ُمَصقِّ

 غقية؟يًرا( تسؿقة فُ )تصق

، عقا افؽؾؿة خطر ببالؿ هذا إمرٓ يزظؿ أحد أن افعرب حغ وو

 غقية.ؾفل إذن فقست تسؿقة فُ 

ٕن هذا افؾقن مـ افػـ مل  :وٓ يزظؿ أحد أن افتسؿقة تسؿقة ذظقة

ر وهق ؽر قِّ َص تصقر أن يطؾؼ ظؾقف فػظ مُ ال يُ ، ؾعرف ذم ظك افتؼيعيُ 

 مقجقد.

 ـ شامه مصقًرا ، وشؿك ظؿؾف تصقيًرا إذن؟ؾؿَ 

كا افذيـ طفر هذا افػـ ذم ، أو أجدادرف احلادث، إكف كحـإكف افعُ 

 ، وأضؾؼقا ظؾقف اشؿ افتصقير )افػقتقؽراذم(.زماهنؿ
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يسؿقه  ، ـان يؿؽـ أنأن يسؿقه صقًئا آخر يصطؾحقن ظؾقفوـان يؿؽـ 

اس( ـام يؼقل ذفؽ أهؾ ؿطر ؽَّ )افعَ  :)افعؽس( ويسؿقا مـ يؼقم بف

اس( ويؼقل فف: أريد أن ؽَّ والخؾقج ، ؾنن أحدهؿ يذهب إػ )افعَ 

قس(؟ وؿقلؿ أؿرب إػ ؽُ آخذ مـؽ )افعُ  )تعؽسـل( ويؼقل فف: متك

 .حؼقؼة هذا افعؿؾ

صقرة ، ـام تـعؽس افأـثر مـ ظؽس افصقرة بقشائؾ معقـةؾؾقس هق  

 .ذم ادرآة

مة افشقخ حمؿد بخقت ادطقعل مػتل افديار ادكية ذم الَّ وهق ما ذـره افعَ  

 .(ذم ذم إباحة افتصقير افػقتقؽراذماْلقاب افؽا)زمـف ، وذفؽ ذم رشافتف 

وـام شؿك ظككا افعؽس افػقتقؽراذم تصقيًرا ، ؾؼد شؿك افتصقير 

افسؾػ بلكف )ما فف طؾ( ، وهق   ظـف ظؾامءزَّ ادجسؿ )َكْحًتا( ، وهق ما ظَ 

 افذي أَجعقا ظذ حتريؿف ذم ؽر فعب إضػال.

ؾفؾ تسؿقة هذا افتصقير كحًتا خيرجف مـ دائرة ما جاءت افـصقص مـ 

 افقظقد ذم صلن افتصقير وادصقريـ؟
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ػ ما يـطبؼ ظؾقف فػظ وْ ًما ، ؾنن هذا افتصقير هق أَ اْلقاب بافـػل جز

 .(1)افتصقير فغة وذًظا

 مة افعثقؿغ وافؾجـة افدائؿة:َّلا ؾ افشقخ ُمؿد صافح ادـجد ؾتقى افعَ ؼَ كَ 

 حؽؿ افتصقير بافػقديق واهلاتػ وكؼؾ ذفؽ إػ احلاشب

 :[مالس]اف

د ظرض عَ شمآن بشلن صقر افػقديق وافصقر افثابتة: هؾ يُ  يَّ ]فد 

 -صقر ؾقديق أو صقر ثابتة ظذ احلاشب أيل أو ظذ أي جفاز إفؽسوين

 ا؟ صقيرً ت

 ؾفؾ هـاك ذوط دشاهدة تؾؽ افصقر؟  ،اوحتك إذا مل يؽـ تصقيرً 

ؿائؿة بلشامء افعؾامء افذيـ يقزون ذفؽ  لمـح -رجاء -وهؾ بقشعؽؿ

 باإلواؾة إػ إدفة؟  ،وافعؾامء افذيـ ٓ يقزوكف

وؿد رجعت فؾؽثر مـ إجاباتؽؿ الخاصة هبذا ادقوقع وادقجقدة 

 !افؽـل ٓ أزال حائرً  ،صة بؽؿبؼاظدة افبقاكات الخا

 .ا فؾغاية إذا ـان بقشعؽؿ اإلجابة ظذ هذا افسمال[وفذا ؾسلـقن ُمتـ  

                                                 

 (.2/280) ؟ـقػ كتعامؾ مع افسـة افـبقية (2)
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 :[ احلؿد هلل:با]اجلق

حيرم تصقير ذوات إرواح، مـ اإلكسان وافطر واحلققان، وفق  :أواًل 

ـظر  افعؾامء، ويُ ـان بافتصقير افػقتقؽراذم، ظذ افصحقح مـ ؿقيَل 

 .(11668رؿؿ )جقاب افسمال 

 .م هق افصقر افثابتة افتل يؿؽـ آحتػاظ هبارَّ حَ ادُ  ا:ثاكقً 

وأما افصقر افتل تظفر ذم افتؾػاز أو افػقديق أو الاتػ ادحؿقل، ؾال  

 تلخذ حؽؿ افصقر ادحرمة.

 ؿال افشقخ ابـ ظثقؿغ:

 احلديثة ؿسامن: رققر بافط  صواف) 

ـِر يل ظـ افتصقير ٓ يؽقن فف مـظر وٓ مشفد وٓ م األول: ظفر، ـام ُذ

 :اؾ ذم افتحريؿ مطؾؼً ا، وٓ َيدخفف إضالؿً  بلذضة افػقديق، ؾفذا ٓ ُحْؽؿ

صقير ظذ أفة افػقتقؽراؾقة ظذ ولذا أجازه افعؾامء افذيـ َيؿـعقن افت

  .وؿافقا: إن هذا ٓ بلس بف ،افقرق

ر ادحاَضات افتل تُ هؾ يقز أن تُ  :حتك إكف ؿقؾ  ذم ادساجد؟ ؾؼك صقَّ

ش ظذ ادصؾغ، وربام يؽقن ادـظر قِّ َش ٕكف ربام يُ  :ك ذفؽْر ؾؽان افرأي تَ 

 وما أصبف ذفؽ. ،ؽر ٓئؼ
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وفؽـ يبؼك افـظر إذا أراد  افتصقير افثابت ظذ افقرق... افؼسؿ افثاين:

ر هذا افتصقير ادباح ؾنكف دمري ؾقف إحؽام الخؿسة  ،اإلكسان أن ُيصقِّ

  :ب افؼصدَس بحَ 

م د بف رءؾنذا ُؿِص   .ؾفق حرام ،حُمَرَّ

 ،اؾؼد يب افتصقير أحقاكً  ،اواجب ـان واجبً  د بف رءوإن ُؿِص  

بجريؿة مـ  امتؾبًس  اإكساكً  ؾنذا رأيـا مثاًل  .ا افصقر ادتحرـةخصقًص 

 ومل ،ؼتؾ، وما أصبف ذفؽـؿحاوفة أن يَ  :اْلرائؿ افتل هل مـ حؼ افعباد

ذم  ا، خصقًص ا، ـان افتصقير حقـئٍذ واجبً رافتصقيكتقصؾ إػ إثباهتا إٓ ب

 ٕن افقشائؾ لا أحؽام ادؼاصد.  :اضبط افؼضقة َتامً ادسائؾ افتل تَ 

مـ أن ُيتَّفؿ  اإذا أجريـا هذا افتصقير إلثبات صخصقة اإلكسان خقؾً 

 .ٓ بلس بف بؾ هق مطؾقب اه، ؾفذا أيًض باْلريؿة ؽرُ 

  .(ؾفذا حرام بال صؽ ،هبا فتؿتعركا افصقرة مـ أجؾ اقَّ وإذا َص  

 ( .2/197) (افؼح ادؿتع)اكتفك مـ 
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وؿد شئؾ ظؾامء افؾجـة افدائؿة فإلؾتاء: هؾ ُيقز افتصقير بافؽامرا )آفة 

وهؾ ُيقز مشاهدة  ؟وهؾ ُيقز افتصقير بافتؾقػزيقن ؟افتصقير(

 افتؾقػزيقن وخاصة يف األخبار؟

بافؽامرا أو ؽرها مـ آٓت  ٓ يقز تصقير ذوات إرواح ؾلجابقا:

 :افتصقير، وٓ اؿتـاء صقر ذوات إرواح وٓ اإلبؼاء ظؾقفا إٓ فورورة

ـافصقر افتل تؽقن بافتابعقة أو جقاز افسػر، ؾقجقز تصقيرها واإلبؼاء 

 ظؾقفا فؾورورة إفقفا.

وإكام يتعؾؼ احلؽؿ  ،وأما افتؾقػزيقن ؾآفة ال يتعؾؼ هبا يف كػسفا حؽؿ

 :اباشتعامهل

ـافغـاء اداجـ وإطفار صقر ؾاتـة وهتريج  :ذم حمرم عؿؾؾنن اشتُ - 

إػ أمثال ذفؽ،  ...وـذب واؾساء وإحلاد وؿؾب فؾحؼائؼ وإثارة فؾػتـ

 .ؾذفؽ حرام

عؿؾ ذم الخر ـؼراءة افؼرآن وإباكة احلؼ وإمر بادعروف وإن اشتُ - 

 .وإػ أمثال ذفؽ، ؾذفؽ جائز ...وافـفل ظـ ادـؽر

ؾاحلؽؿ افتحريؿ إن تساوى إمران أو ؽؾب جاكب  ،عؿؾ ؾقفاماشتُ  وإن 

 افؼ ؾقف.
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 .(1/458ؾتاوى افؾجـة افدائؿة )

ؾ ذفؽ إػ احلاشب أو ؼْ أن افتصقير بافػقديق أو بالاتػ وكَ  واحلاصؾ:

 ٓ يلخذ حؽؿ افتصقير ادحرم. -ؽره مـ إجفزة

افػقديق أو احلاشب أو وأما افـظر إػ هذه افصقر ادقجقدة ظذ  ا:ثافثً 

 .الاتػ، ؾنن مل تشتؿؾ ظذ حرام، ؾال حرج ذم افـظر إفقفا

ومـ أمثؾة احلرام هـا: كظر افرجؾ إػ صقر افـساء إجـبقات ظـف،  

راهتـ، أو إػ صقر قْ وكظر ادرأة إػ صقر افـساء افؽاصػات ظـ ظَ 

ـة، ؾنن افـظر احلػالت افتل خيتؾط ؾقفا افرجال بافـساء ظذ وجف يثر افػت

ػقديق ظذ صقت ادقشقؼك ؾػ افوـذفؽ إذا اصتؿؾ مِ  .إػ ذفؽ حمرم

 .(1)وادعازف

 

 

 

 

 

                                                 

 (.202257برؿؿ : ) ،شمال وجقاب ،مقؿع اإلشَّلم (2)
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  .ذلنذ احلصً الذدو الشيقيطي ـ حفظه اهلل ـ العالمة فتوى الشيخ

ؿ افتصقير باهلاتػ افـؼال )ادحؿقل(:ؽْ ُح   

وهؾ  ؟ت األرواح ظـ ضريؼ اهلاتػ افـؼالهؾ ُيقز تصقير ذوا :افسمال

 ؟اء ذفؽ مـ اإلرسافذ

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  افـبل إن افتصقير افذي جاء افـفل ظـف ظـ) اإلجابة:

ؼ اإلكسان ؾهق اختَّلق افصقرة، أي أن خَي  -ـثر مـ األحاديث يف ظدد

  .هبا خؾؼ اهلل، ؾفذا هق ادحرم صقرة يضاهل

جاء افترصيح هبذه افعؾة يف  وظؾة حتريؿف هل مضاهاة خؾؼ اهلل، وؿد

 .احلديث

 .اتؼتيض افعؾقة وافتعؾقؾ معً  :أمريـ وافعؾة إذا ـاكت كصقة ؾنهنا تؼتيض 

  .ظؾتف هل ما ُكصا ظؾقف يف افؼع تؼتيض أن احلؽؿ تعؾع وتؼتيض أن

 أهنؿ يضاهقن غا ؾبَ  ،هذه افعؾة ؿد كص افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذو

ـ مَ » ؿال: ، وـذفؽشةؾؾقخؾؼقا صعر ،ؾؾقخؾؼقا ذرة» ل:خؾؼ اهلل ؾؼا

 .شخهق بـاؾ حتك يـػخ ؾقف افروح وما ،بذِّ وح ظُ ر ذا رُ قا َص 

ومـ ؿؼ  ؾفذا يشؿؾ افـحت مـ احلجارة ومـ اخلشب ومـ افطغ 

 .ق ذفؽوكح ...ثاءافؼِ 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22
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 ؾنكام هق مثؾ افـظر يف ادرآة، وافـظر ،وأما افتصقير باآلالت بحبس افظؾ

 ،ادرآة يف ادرآة جائز باإلمجاع، وؿد ـان افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يـظر يف

  .ؾفعَ دا ؾَ  اوفق ـان ذفؽ تصقيرً 

، وفؽـ افػرق بقـفا وبغ اافصقرة َتامً  ؾافـظر يف ادرآة هق افذي حيؽل

، وهق أمر جديد مثبتة، وتثبقتفا ال يؼتيض حؽاًم  افتل يف ادرآة أهنا افصقرة

ألن  :افـصقص، وال يسؿك هذا صقرة يف فغة افعرب ال يؿؽـ أن تتـاوفف

وفذفؽ ؾنن افـبل صذ اهلل  :افصقرة ظذ ادجسامت افعرب إكام يطؾؼقن

 شبيف ثق ْؿاًم إال رَ » ال:ؼؾيف ثقب،  اًم ؿْ ـان مـفا رَ  ص ؾقامخا ظؾقف وشؾؿ رَ 

ثقب ؾفق معػق  ؿ هق ما ـان مـ افـسقج أو مـ افصبغ، ؾنذا ـان يفؿْ ؾافرا 

 .ظـف

ألن  :اصغرً  أن مـ ذط ذفؽ أن يؽقن افعؾؿ وؿد رأى بعض أهؾ 

 .غر، أما إذا ـان صقرة ـبرة ؾَّلرمز إػ افصِّ ؿ يَ ؿْ افرا 

 ؾؼد دل ظذ مـعفا حديث ،وافصقرة إذا ـاكت بافـسقج وـاكت ـبرة

ؾدخؾ  ،رام ؾسست بف شفقة افبقترام، أهنا ـان هلا ؿِ ؿصة افؼِ  يفظائشة 

 ،فت: يا رشقل اهللاصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾلظرض ورجع، ؾؼ رشقل اهلل

 .ؾاكتزظت افؼرام ؾؼسؿتف كصػغ، ؾجعؾت مـف وشادتغ !إين تائبة
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 .ـان ؾقف صقرة رجؾغ ويف رواية أن افؼرام 

 .رة خقؾ جمـحةويف رواية أكف ـاكت ؾقف صق 

 :ذفؽ بعض أهؾ افعؾؿ ظذ أكف ؿصتان، أن افؼرام ـان ؿرامغ ؾوؿد مَحَ  

 .جَّلنوؿرام ؾقف رَ  ،جمـحة ؿرام ؾقف خقؾ

ؾقف خقؾ وؾقؿفا  وأكف ـاكت ،وفؽـ افذي يبدو أن ؿصة افؼرام واحدة 

يف أحدمها  ـرـر يف أحد احلديثغ اخلقؾ وذُ رجَّلن ؾفام ؾارشان، ؾُذ 

 .وهل مـسقجة ظذ هذا افشؽؾ ،ؿقع صقرةؾاجل ،افرجَّلن

 فَ ـْ ـبرة معؾؼة ؾفذا ادـفل ظـف، وإال ؾافؼرام ـان يف بقتفا ومل يَ  ؾنذا ـاكت 

افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿبؾ رؾعف، ثؿ اختذت مـف وشادتغ، وهذا  ظـف

  .فف اوإكام يؼتيض ؿطعً  ،يؼتيض َتزيؼف بافؽؾقة ال

 ؾنكف يقز ،ُمتفـة ومل تؽـ تامة وهذا يؼتيض أن افصقرة إذا ـاكت

وبؼقتا  َف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ افقشادتغ،ـْ ؾؾذفؽ مل يَ  :اشتعاملا

 (.... ذم بقتف

افققم ال  اوفذفؽ ؾام كسؿقف كحـ صقرً  :إػ أن ؿال افشقخ ـ حػظف اهلل ـ

افصقرة، وإكام ادرجع ؾقف إػ  يسؿقف افعرب صقرة، وحؽؿف فقس ـحؽؿ

 .ى وأدفة أخرىأمقر أخر



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

240  

 

 ـافؽاصػات افعاريات أو :دا ال حيؾ افـظر إفقف اؾام ـان مـف تصقيرً 

 -فؽشػ افعقرات أو فألصـام أو فؾؿؼدشات ظـد ؿقم وادؼدرات فدهيؿ

  .ُيقز ؾفذا ال

 ا بافـصارى افذيـ يعؾؼقن افصقر افؽزى يفوـذفؽ ما ـان تشبفً 

ؾفذا  ،ؽاتب واددارسؾتعؾقؼ صقر افرؤشاء وافزظامء يف اد .ــائسفؿ

ا بافـصارى، وؿد هنك افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ ألن ؾقف تشبفً  حرام

 .هبؿ افتشبف

 فرَ عْ أما جمرد االحتػاظ بافصقرة جلقاز افسػر أو فبطاؿة افتعريػ أو فقُ 

، اؾفذا ال حرج ؾقف ذظً  ،أو فؾذـرى واالظتبار وادقظظة افشخص مثًَّل 

 .د أي كص بفرِ يَ  ومل

شبحاكف وتعاػ إكام  م هق اهلل وحده، واهللرِّ ؾ وحُيَ ادعؾقم أن افذي حُيِ ومـ  

ظؾقف وشؾؿ، ؾام مل  جاء مـ ظـده افقحل افذي جاء بف رشقل اهلل صذ اهلل

 .حرمف اهلل ألن احلرام هق ما :يلِت حتريؿف بافقحل ؾؾقس بحرام

يتشدد افـاس  ، ؾبعضاوحتريؿ احلَّلل مثؾ حتؾقؾ احلرام ؾفق حرام أيًض  

صحقح،  وهذا ؽر !يظـ أكف أيِّس مـ جاكب افتحؾقؾ ،يف جاكب افتحريؿ

 .احتريؿ احلَّلل مثؾ حتؾقؾ احلرام َتامً 
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ؾفل  ،ابافـسبة فؾرشقم إذا ـاكت بافقد ؾؽاكت تشبف صؽؾ اإلكسان َتامً 

ـسب فف ـسب إفقف وتُ ألكف اختَّلق، واإلكسان خيتؾؼف ويُ  :افصقر مـ

 .ؾقف افزاظة

تامة  ، أو فقستاـاريؽاترية ال حتاـل اإلكسان َتامً  ات رشقمً أما إذا ـاك

 .ؾفذه أخػ ،األظضاء

وأن ال  ،يتخذه مفـة فؽـ مـ ادفؿ أن ال يشتغؾ اإلكسان هبذا، وأن ال 

افذي يشتغؾ  ؾاإلكساناحلجام، يرتزق مـف، ؾفق ـسب خبقث مثؾ ـسب 

بغل ؾؾذفؽ يـ :يشتغؾ يف ـسب خبقث -رشؿ صقر األحقاء -بافرشؿ

 .يؼؾع ظـف افـاس أن

ذفؽ ـام ؿال ابـ  ؾؾقصقر حديؼة أو زهرة أو ؽر ،اإذا ـان ال بد مصقرً  

 .(1)ظباس

 

 

 

 

                                                 

 .ظـ مقؿع ؾضقؾة افشقخ افددو ظذ صبؽة اإلكسكت كؼًَّل  (2)
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 :الشيخ عبذ الكريه خليل الكحلوت فتوى

 : افسمال 

افسَّلم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبرـاتف، هؾ ُيقز وضع افصقر افػقتقؽراؾقة 

افطاوفة فؾذـرى: ـلن  افزاويز )اإلضارات( ووضعفا ظذ ادؽتب أو يف

ابـتل وهل صغرة أو صقر زواجل أو صقر ظائؾتل؟ وهؾ  أضع صقر

 .وجزاـؿ اهلل ـؾ اخلر أرواح؟ يعتز هذا تعؾقًؼا فذوات

 : اإلجابة

ا يف أختل افػاضؾة، افصقر افػقتقؽراؾقة وادعز ظـفا بحرص افظؾ أحقاكً 

ال  -ادعاسة ا ما تدظق إفقفا افرضورةاحلاالت فؾذـرى، وـثرً  بعض

م افـظر رُ ه أو حَيْ رَ ؽْ د األكظار إػ ما يُ ُش تؽـ ؾاضحة وتَ  ما مل ،بلس هبا

 .(1)إفقف

 الشيخ ذلنذ علي الصايض: فتوى

 :هبقئة ـبار افعؾامء اوظضقً  ،ادجؾس األظذ فألزهر يف اـان ظضقً و

وفعؾؽ تريد بعد ذفؽ أن تعرف حؽؿ ما يسؿك بافتصقير افشؿز أو 

 .ؽرايفتقافػق

                                                 

 مقؿع إشَّلم أون اليـ . (2)
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 ؿ ذم افثقب، وؿد ظؾؿَت ؿْ حؽؿفا حؽؿ افرَّ  يؿؽـؽ أن تؼقل: إن ؾـؼقل: 

 ا. اشتثـاءه كص  

س فؾصقرة، وما مثؾف إٓ بْ ا، بؾ َح وفؽ أن تؼقل: إن هذا فقس تصقيرً 

ن إٓ يؿؽـؽ أن تؼقل: إن ما ذم ادرآة صقرة، و .ـؿثؾ افصقرة ذم ادرآة

 .رهاقَّ ا َص أحدً 

مرآة  رة دا ذم ادرآة، ؽاية إمر أنصق وافذي تصـعف آفة افتصقير هق 

افذي يؼع ظؾقفا، وادرآة فقست ـذفؽ. ثؿ  ت افظؾثبِّ ؽراؾقة تُ تقافػق

خرج مـف تقوع افصقرة أو الخقال افثابت ذم افعػريتة ذم محض خاص، ؾقَ 

 ظدة صقر. 

ف إطفار واشتدامة فصقر مقجقدة ؾنك ،اوفقس هذا باحلؼقؼة تصقيرً 

 .وحبس لا ظـ افزوال

صقر َجقع إصقاء مقجقدة، ؽر أهنا ؿابؾة فالكتؼال  ؾنهنؿ يؼقفقن: إن 

ؿـع مـ اكتؼالا ماكع، واحلؿض هق ذفؽ ما مل يَ  ،بػعؾ افشؿس وافضقء

 اداكع. 
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 ،ؿ ذم افثقبؿْ وما دام ذم افؼيعة ؾسحة بنباحة هذه افصقر ـاشتثـاء افرَّ 

ؽقكقن ذم أصد افـاس ؿد ي ا وؿد طفر أنؾال معـك فتحريؿفا، خصقًص 

 احلاجة إفقفا.

، واهلل الادي إػ شقاء قـا ادقوقع ما يستحؼؾَّ وفعؾـا بعد هذا كؽقن ؿد وَ 

 .(1ؾ)افسبق

 :قال الذكتور وٍبة السحيلي

ؿ ذم افثقب، ؿْ ؿ افرَّ ؽْ ؾحؽؿف ُح  ،أما افتصقير افشؿز أو افػقتقؽراذم

دعـك افذي ا باص، بؾ إن هذا ذم احلؼقؼة فقس تصقيًر وهذا مستثـك بافـ

س فؾصقرة أو افظؾ، ؾقؽقن مثؾ افصقرة بْ بؾ َح  ،جاءت بف إحاديث

ذم ادرآة أو اداء، وفقس ؾقف حماـاة صـع الخافؼ أو تشبقف خؾؼ اهلل 

 .(2)تعاػ

 :قال الذكتور حصاو عفاىة

ًٓ غِّ بَ أُ    أؿقال أهؾ افعؾؿ هق جقاز افتصقيرأن افراجح مـ   أو

ومثؾف افتصقير بافػقديق وافتصقير  .ؽامراـافتصقير باف :افػقتقؽراذم

 .ا مـ افقشائؾ احلديثةافتؾػزيقين وكحقمه

                                                 

 (.2/677تػسر آيات األحؽام ) (2)

 (.259/ 22افتػسر ادـر) (2)
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ـتصقير امرأة شاؾرة وكحق  :مفرِّ ض فؾتصقير ما حُيَ رِ عْ بؼط أن ٓ يَ  

  .ذفؽ

ٕكف ٓ يـطبؼ ظؾقف ما ورد  :وافتصقير افػقتقؽرايف بافؼط ادذـقر جائز

أصد » :صذ اهلل ظؾقف وشؾؿـؼقل افـبل  :مـ افـصقص ذم حتريؿ افصقر

رواه افبخاري ومسؾؿ، وـؼقفف  شيقم افؼقامة ادصقرون اافـاس ظذابً 

رواه  شؾقف ـؾب وٓ صقرة آ تدخؾ ادالئؽة بقتً » :صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ر صقرة ذم قَّ ـ َص مَ »افبخاري ومسؾؿ، وـؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ـُ  رواه  شفروح، وفقس بـاؾخػ يقم افؼقامة أن يـػخ ؾقفا اؾِّ افدكقا 

 افبخاري. 

 ،ـ احتج هبذه إحاديث وكحقها ظذ حتريؿ افصقر افػقتقؽراؾقةومَ 

ذم  إن افتصقير افػقتقؽراذم مل يؽـ معروؾً  :ؾاشتدٓفف ؽر صحقح

افعفد افـبقي، ـام أن هذه افـصقص ٓ تتـاول افتصقير افػقتقؽراذم ذم 

 .دٓفتفا افؾغقية

إن افصقر افػقتقؽراؾقة مل تؽـ  دو:احلسـ افدؿال افدـتقر ُمؿد  

ؾت ذم رِ مقجقدة ذم افعفد افـبقي وٓ ذم ظفد أئؿة آجتفاد، وإكام ظُ 

وفذفؽ ؾافـصقص افؼظقة افقاردة ذم افتصقير ٓ  :افعصقر ادتلخرة
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ٕن افؾػظ افـبقي ذم افتصقير إكام يتـاول ما  :اتتـاولا بدٓفة إفػاظ ؿطعً 

 .ذاك إذ اـان مقجقدً 

مف رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وَح ؾافتصقير افذي َح   ر مـف هق ما ذَّ رَّ

ذم زماكف، وهق افـحت مـ احلجر أو مـ افطغ أو مـ  اـان مقجقدً 

 .ؾفذا هق افتصقير ،الخشب أو افرشؿ بافقد

وهل ـذفؽ ٓ يؿؽـ أن تؼاس ظذ افصقر ادحرمة، ؾفل ٓ تدخؾ ذم  

 .ادٓفة افؾػظ ؿطعً 

ـ ؾِّس كصقص  األفػاظ افقاردة يف افتصقير هبا ؾفق بؿثابة مَ ِّسا ـ ؾَ ومَ  

وجاءت شقارة }ـافذي يؼقل ذم ؿقل اهلل تعاػ:  :افؼرآن بغر معاكقفا

 )ـابرس( أو )ٓكدروؾر( أو كحق ن افسقارة مثاًل إ {ؾلرشؾقا واردهؿ

  افؼرآن بغر معـاه ... ؾؾذفؽ تػسر هذه افـصقص بغرنَّ هذا، ؾفذا ؾَ 

مـ افؼقل ظذ اهلل بغر  قد افؼظل، وهؼِص دٓٓهتا افؾغقية مـاٍف فؾؿَ 

ظؾؿ ... وـذفؽ ٓ يؿؽـ أن تؼاس هذه افصقر افػقتقؽراؾقة ظذ 

ٕن افعؾة خمتؾػة، ؾافعؾة  :افصقر احلؼقؼقة افتل وردت ؾقفا افـصقص

ا ـفا بلهنقَّ بَ  -م افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افتصقير مـ أجؾفارَّ افتل َح 

ر قَّ ـ َص مَ »ب ادصقر يقم افؼقامة ذَّ عَ وفذفؽ يُ  :مضاهاة خؾؼ اهلل وحماـاتف
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وفذفؽ ؿال:  : شوما هق بـاؾخ ،وحـػخ ؾقف افره ب حتك يَ ذِّ وح ظُ ذا رُ 

 ظؾة غَّ ؾؾفذا بَ  شؾؾقخؾؼقا صعرة ،ؾؾقخؾؼقا ذرة ،ادضاهقن خؾؼل»

 .(1) افتحريؿ، وهذه افعؾة ٓ تتحؼؼ ذم افصقر افػقتقؽراؾقة

  شعذ بً تركي اخلثالٌ الذكتور: الشيخفتوى 

ذم بالد  ،بادؿؾؽة ،جامعة اإلمام ،شتاذ ادشارك ذم ـؾقة افؼيعةإ

 احلرمغ:

،  ىر وحيتػظ هبا فؾذـراهق يريد أن يصقر إخقاكف افصغ :يؼقل افسائؾ

، ما حؽؿ ققتر اْلقال أو افؽؿب هأو ؾقديق ، أو حيتػظ هبا  ذم جفاز اصقرً 

 ذفؽ ؟

 ،الف ذم حؽؿ افتصقير افػقتقؽراذمهذه مسلفة مبـقة ظذ الخ اجلقاب:

 .ـ أجازهعف ومـفؿ مَ ـَ ـ مَ وافعؾامء ادعاسون مـفؿ مَ 

ا مـ افتؽققػ اكطالؿً  :أصبح إـثر ظذ اْلقاز وذم أوكة إخرة  

 لٕن ظؾة افـف :ٓ يدخؾ ذم معـك افتصقير ادحرم ، وهق أصاًل افػؼفل فف

يضاهقن خؾؼ » ،ـام ورد افـص ظؾقف ر هل ادضاهاة لخؾؼ اهلل ظـ افتصقي

 .شاهلل

                                                 

 .آفق ا ( بسؿقؿ افشامؾة20/ 25م ظػاكة )ؾتاوى د حسا (2)
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هق مثؾ افتؾػزيقين، فقس ؾقف مضاهاة لخؾؼ  وهذا افتصقير افػقتقؽراذم  

 .وجؾ ا اهلل ظزـام خؾؼف ة قوإكام ؾقف حبس فؾصقرة احلؼقؼ ،اهلل

تت ذم افصقرة بِّ ة ثُ فؽـفا بحؽؿ افتؼـق ،ؾفل ـصقرة اإلكسان ذم ادرآة 

إذن ٓ   ، ؾفلعؾت متحرـة بافصقرة افتؾػزيقكقة، وُج افػقتقؽراؾقة

 .تـطبؼ ظؾقفا ظؾة افـفل ظـ افتصقير

، خروجـا هـا ذم افؼـاة ٓ يعتز كحـ أن ذم هذه افؼـاة وفذفؽ مثاًل  

افؼظل ويدخؾ ذم افتصقير ادحرم ، هق أن  تـؼؾ هذه  كبادعـ اتصقيرً 

 .ٓ تدخؾ ذم معـك افتصقير ادحرم  افصقرة فؾؿشاهد  افتصقير فؽـ

 :وجؾ لخؾؼ اهلل ظز هق افذي يؽقن ؾقف مضاهاة  إكام افتصقير ادحرم  

هذه  ،ت ظذ صؽؾ  ذوات أرواح ، افصقر ادـحقتةحْ مثؾ افـحت ، كَ 

ادجسامت ادـحقتة ظذ ذوات أرواح ، هذه هل  أصد  ما تؽقن ذم افصقر 

 .ادحرمة

هذه تؽقن مـ افصقر  ، ذوات أرواحذفؽ افرشقمات ظذ صؽؾ ـ 

  .ؾقفا مضاهاة لخؾؼ اهلل طاهرة : ٕنادحرمة
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ؾَّل حرج  ، افؼقل بجقاز افتصقير افػقتقؽرايفـاًء ظذ ذفؽ إذا رجحـا وبِ 

 .(1)ام يتعؾؼ بام ذـره األخ افسائؾؾق

ظذ افرؽؿ مـ ضقل ، شعد بـ ترـل اخلثَّلن وهـا أكؼؾ بحث افدـتقر

 .ـا فألمهقةكؼؾف هأفؽـ  ،افبحث

ا شقاء ـان تصقيرً  ،افتصقير أيل بلكقاظف  :ؿال ـ حػظف اهلل  ـ 

ا ، وؿبؾ أن كذـر أؿقال افعؾامء ذم هذه ا تؾقػزيقكق  ا أو تصقيرً ؾقتقؽراؾق  

: أن كؾؼل افضقء ظذ ـقػقة افتصقير، ـقػقة ظؿؾ افتصقيرادسلفة كريد 

وٕكف وؿع خؾط ذم بعض  ،ؽؿ افؼظلا دعرؾة احلؿ هذا مفؿ جد  فْ ٕن ؾَ 

  ا . صحقحً اًم فْ ؿ صقرة ادسلفة ؾَ فْ ادسائؾ بسبب ظدم ؾَ 

ؿ افػؼقف فؾصقرة احلؼقؼقة فؾؿسلفة فْ ؼ أن ذـركا ذم أول افدورة أن ؾَ بَ وَش 

 .ا ذم تؼرير احلؽؿ افؼظلمفؿ جد   -ظذ وجف دؿقؼ

تصقير ادسلفة  ظدم لوأـز إصؽافقة تقاجف افػؼفاء ادعاسيـ ه 

  .اا ودؿقؼً ا واوحً يرً تصق

ولذا ؾنكف يؼع ذم ـثر مـ إحقان الخالف بسبب ظدم آتػاق ظذ 

 !!افتصقير افدؿقؼ فؾؿسلفة

                                                 

 ظز مؼطع ؾقديق ظذ صبؽة اإلكسكت )ظذ افققتققب (. (2)
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فؼل ع أُ ؿ ظؿؾقة وضبقعة افتصقير مـ أثٍر ذم احلؽؿ ؾؾعفْ فػَ  :ؿقلؾل 

 : حتك يتبغ إمر ويتضح بشؽؾ جع .افضقء ظذ ـقػقة افتصقير

يشبف كظام افرؤية  -اا أو تؾقػزيقكق  ؾقتقؽراؾق   افتصقير بلكقاظف شقاء ـان

، ظغ افؽائـ بست ؾؽرة افتصقير مـ ظغ اإلكسانذم افعغ ، بؾ إكف اؿتُ 

، ؽرة افطران مـ افطائر وـقػ يطربست ؾ، ـام أكف اؿتُ ااحلل ظؿقمً 

ولذا يسؿقف بعض  :ا افتصقير هق يشبف كظام افرؤية ذم افعغهؽذا أيًض 

 (.عغ افصـاظقةافـ)افباحثغ ب

صدر مـ افعغ أصعة ، هؾ واإلكسان ظـدما يرى إصقاء بعقـف هؾ يَ  

صدر مـ افعغ أصعة افضقء فؽل يرى هبا إصقاء؟ أم أن إصقاء افتل يَ 

 يراها هل افتل تـعؽس مـفا أصعة افضقء فتسؼط ظذ افعغ؟

ولذا  :يناْلقاب ما هق؟ إول أو افثاين؟ افثاين ، ٓ صؽ أن اْلقاب افثا

صدر مـ افعغ أصعة فسى ، فق ـاكت تَ ؾعغ أن ترى ذم افظؾؿةٓ يؿؽـ ف

، وافقاؿع أن اإلكسان ٓ يؿؽـ أن إصقاء فرأى اإلكسان ذم افظالم هبا

 .يرى ذم افظؾؿة

ؾفذا يدل ظذ أن إصقاء افتل تراها افعغ تـعؽس مـفا أصعة ؾتسؼط  

يؼقفقن : إن افعغ ٓ ترى ذم ولذا  :ظذ افعغ ؾسى افعغ إصقاء
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، ؾنن أصعة افضقء ذم ذفؽ ادؽان تـعؽس أما ذم إماــ ادضاءة .افظؾؿة

 ظذ افعغ .

، لخقذة ؾؽرهتا مـ ظغ افؽائـ احللآفة افتصقير هل ذم احلؼقؼة م

وحتتقي آفة افتصقير ذم مؼدمتفا ظذ ظدشة أو ظذ جمؿقظة ظدشات 

 .ظغ اإلكسانري ذم قْ تؼقم مؼام اْلسؿ افبؾَّ 

يقجد ؾتحة  وخؾػ هذه افعدشة يقجد ذم ـثر مـ أكقاع آٓت افتصقير 

سؿح لا ، وهل افتل تضبط كسبة افضقء افتل يُ يؿؽـ افتحؽؿ باتساظفا

بافدخقل إػ افػقؾؿ ، تؼقم هذه افػتحة مؼام افؼزحقة ذم ظغ اإلكسان 

 .بـسبة افضقء افداخؾ إػ افشبؽقة وافتل تتحؽؿ

 -حلساس ذم آفة افتصقير إذا ـاكت آفة افتصقير ؾقتقؽراؾقةوافػقؾؿ ا 

يؼقم مؼام  -يعـل ـامرا أو ظذ فقح ادقجا ذم افتصقير افتؾقػزيقين

 .افشبؽقة ذم افعغ

رء ذم افعغ ـؾ يؼابؾ  (افتصقير أيل)ظ ـؾ رء ذم آفة افتصقير ٓحِ  

 .فؾقح يؼقم مؼام افشبؽقة ذم افعغ، ؾفذا افػقؾؿ أو هذا ا

ؾعـد وغظ زر افتصقير يدخؾ افضقء ادـعؽس ظـ اْلسؿ ادراد  

 صقيره إػ داخؾ أفة ظز افعدشة، حتك يسؼط هذا افضقء ظذ افػقؾؿت
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، وافذي ؿؾـا : إكف صبقف ح ادقجا ذم افتصقير افتؾقػزيقينأو ظذ فق

 بافشبؽقة ذم ظغ اإلكسان .

، تتؽقن ساشة تتلثر بافضقءا بامدة حهذا افػقؾؿ أو هذا افؾقح يؽقن مطؾق  

، ثؿ خيضع هذا افػقؾؿ فؾؿعاْلة افؽقؿقائقة وتظفر ضةمـ أمالح افػِ 

 .افصقرة ادرادة

وهذا ذم افتصقير افػقتقؽراذم ، أما ذم افتصقير افتؾقػزيقين ؾنكف ظـد  

يني تقار ـفربائل ذم  -شؼقط افضقء ادـعؽس ظذ فقح ادقجا

ربائقة ترشؾ ظذ صؽؾ مقجات احلبقبات ظؾقف ؾتتؽقن إصارات ـف

ـفرومغـاضقسقة ظز هقائل اإلرشال فتـتؼ ذم افػضاء وتستؼبؾفا 

، ثؿ تتحقل هذه اإلصارات قات آشتؼبال ٕجفزة افتؾقػزيقنهقائ

، وأجفزة افتؾػاز هذه حتقلا إػ ومغـاضقسقة إػ أجفزة افتؾقػزيقنافؽفر

 إفؽسوكات وتسَجفا ذم افـفاية إػ صقرة .

فؽـ  ،د هبذا أن ؾؽرة افتصقير افػقتقؽرايف وافتؾقػزيقين ؾؽرة واحدةؾـج

، بحقث ٓ يظفر ذفؽ رك ؾقف افصقرة بِّسظةافتصقير افتؾقػزيقين تتح

 .دشاهِ افتحريؽ افنيع فؾؿُ 
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أن افباحثغ اـتشػقا خاصقة ذم افعغ اشتطاظقا مـ خالل  ووجف هذا 

 هل هذه الخاصقة؟، ما اصقة اـتشاف افتصقير افتؾقػزيقينهذه الخ

افتل  (الخاصقة آكطباظقةـ)هذه الخاصقة تسؿك ظـد أهؾ آختصاص ب

ظذ صبؽقة افعغ مـ واحد إػ  تعـل أن افصقرة ادشاهدة تبؼك مـطبعة

د فق احتجب ظ ، بؿعـك أن ادشفٓحِ  ،افقاحدة ة مرة ذم افثاكقةْؼ شت ظَ 

، ؾنن دة ثاكقة واحدةد أمام افعغ ذم م، وادشفة مرةْؼ ظـ افعغ شت ظَ 

ا وتربط افعغ افصقر بعضفا ببعض ادشفد يظؾ ذم مرأى افعغ ضبقعق  

ظؾقؽ هذه  تروؾساها صقرة واحدة متقاصؾة افظفقر ، يعـل فق ظُ 

ة مرة ذم ثاكقة واحدة ، ٓحظ أهنا ذم ثاكقة ذم زمـ ْؼ افصقرة شت ظَ 

 .ٓ تظفر فؽ ،ا ٓ تظفر هذه احلرـة افنيعةؿصر جد  

ا متقافقة ؾاشتػادوا مـ هذه الخاصقة ذم افعغ ، ؾجعؾقا ادشفد صقرً  

وؿد تزيد ؾتصؾ إػ مخس  ،ة صقرة ذم افثاكقةْؼ هيعة ، بؿعدل شت ظَ 

 .وظؼيـ صقرة ذم افثاكقة

، فؽـف قين هق كػسف افتصقير افػقتقؽراذمولذا ؾنن افتصقير افتؾقػزي 

ة إػ مخس وظؼيـ مرة ذم ْؼ ما بغ شت ظَ إػ ع هظة ـبرة تصؾ َنَّ مُ 

 افثاكقة ، بحقث ٓ يظفر ذفؽ افتحريؽ افنيع فؾعغ .
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ولذا دمد أكف ذم بعض إحقان ظـدما حيصؾ خؾؾ ذم افبث افتؾقػزيقين 

  .يتقؿػ ظذ صقرة ؾقتقؽراؾقة ،ويتقؿػ

فػقتقؽرايف وافتصقير وهبذا يتبغ أكف ال ؾرق بغ ؾؽرة افتصقير ا

ق بقـفام ذم احلؽؿ افؼظل ؾلجاز رَّ ـ ؾَ كعرف أن مَ وبف  ،افتؾقػزيقين

ر ؽر دؿقؼ أن هذا مبـل ظذ تصق -م افػقتقؽراذمرَّ افتؾقػزيقين وَح 

ـ أجاز افتصقير افتؾقػزيقين أن يقز ؾزم مَ ، بؾ إكف يَ فعؿؾقة افتصقير

م افتصقير افػقتقؽراذم أن حيرم رَّ ـ َح ؾزم مَ ويَ  ،افتصقير افػقتقؽراذم

 .قػزيقينافتصقير افتؾ

ا : ٕن ؾؽرهتام ذم أما افتػريؼ بقـفام ذم احلؽؿ ؾفق يشبف أن يؽقن تـاؿًض  

ع افصقرة َنَّ إشاس هل ذم احلؼقؼة ؾؽرة واحدة ، فؽـ ذم افتؾقػزيقين تُ 

 ة مرة إػ مخس وظؼيـ ذم افثاكقة افقاحدة .ْؼ مـ شت ظَ 

تؽقن افصقرة  ػقتقؽراذمفؽـ بعض افعؾامء افذيـ ؾرؿقا بقـفام رأوا أن اف

ختتػل بؿجرد إضػاء جفاز  ، بقـام افتؾقػزيقين ٓ تبؼك ثابتة بؾؾقف ثابتة

وٓ يؼقى ٕن  ،وفؽـ هذا افػرق ذم احلؼقؼة ؾرق ؽر ممثر !افتؾػاز

رق خيضع فطبقعة اشتخدام ـؾ ا فؾتػريؼ بقـفام : ٕن هذا افػيؽقن مزرً 

 ، وإٓ ؾنن ؾؽرة ظؿؾفام ذم إشاس واحدة .مـفام
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ـ ؿال بلن هذا افػرق ممثر أكف فق أمؽـ إخػاء افصقر ؾزم مَ يَ  :وأؿقل

وهذا ٓ يؼقل بف  !يؽقن حؽؿفا حؽؿ افصقر افتؾقػزيقكقة ،افػقتقؽراؾقة

 .أصحاب هذا افؼقل

ؾػل بعض أكقاع القاتػ  !د هذا بافػعؾ ذم افقؿت احلاَضجِ وؿد وُ  

إبراز افصقر ن ، بعض أكقاع القاتػ ادـؼقفة، يؿؽـ ادحؿقفة أ

 .، ويؿؽـ إخػاؤها داخؾ جفاز الاتػافػقتقؽراؾقة

، وأكف فتصقيرهذا افتصقير أهيا اإلخقة أؾادكا أن ذم معرؾة ضبقعة ا 

، ـ إجسام وتؼع ظذ ظدشة افتصقيرصدر مس لذه إصعة افتل تَ بْ َح 

وأكف ٓ ؾرق بغ افتصقير افػقتقؽراذم وافتؾقػزيقين مـ حقث افعؿؾ 

، ظة بدرجة ـبرةَنَّ قن افصقرة ؾقف مُ إٓ أن افتؾقػزيقين تؽ ،وافػؽرة

 .وافػقتقؽراذم فقس ـذفؽ

: ٕن وافتػريؼ بقـفام ٓ وجف فف ،اؾال بد أن يؽقن حؽؿفام واحدً  وحقـئذٍ  

ؾؽرهتام واحدة ؾقتعغ أن يؽقن حؽؿفام  تؾؽرهتام واحدة ، ؾنذا ـاك

 .اواحدً 

ظذ  -ؽؿ افتصقير اآليل بلكقاظفؾػ افعؾامء ادعاسون يف حاختَ وؿد 

 ؿقفغ مشفقريـ:
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، أكف اا أو تؾقػزيقكق  ؽراؾق  قأن افتصقير بلكقاظف شقاء ـان ؾقت افؼقل األول:

 ـسائر أكقاع افتصقير افقدوي، وفؽـ يقز مـف ما تدظق إفقفحمرم 

 ،ـافتصقير ٕجؾ بطاؿة إحقال :افورورة أو تؼتضقف ادصؾحة

 .وكحق ذفؽ ...راشة وافقطقػةورخصة افؼقادة ، وافد

 ،شامحة افشقخ ظبد افعزيز بـ باز ـ ذهب إػ هذا افؼقلـ أبرز مَ ومِ  

 رمحف اهلل .

ا أن هذا افتصقير بلكقاظف شقاء ـان ؾقتقؽراؾق   وافؼقل افثاين يف ادسلفة:

 .، وأكف جائز وٓ بلس بفأكف ٓ يدخؾ ذم افتصقير ادحرم -اأو تؾقػزيقكق  

 .رمحف اهلل ،افشقخ حمؿد بـ صافح افعثقؿغ ـ ؿال هبذا افؼقلـ أبرز مَ ومِ  

 :وكليت ألدفة أصحاب ـؾ ؿقل

ٕكـا دا  :ؾـرى أكف ؿقل وعقػ ٓ يستؼقؿ ،أما افؼقل بافتػريؼ بقـفام 

ولذا ؾنكـا  .، رأيـا أن افػؽرة واحدةحـا ـقػ تتؿ ظؿؾقة افتصقيرذ

 .ػقتقؽراذميؼ بغ افتؾقػزيقين وافكستبعد افؼقل بافتػر
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 :أدفة افؼقل األول

افؼائؾقن بتحريؿ افتصقير افػقتقؽرايف أو افتؾقػزيقين افتصقير اآليل  

ا مـ أكقاع رج ظـ ـقكف كقظً إن هذا افتصقير ال خَي  ؿافقا : -ظامة

 .اا وظرؾً ا فغة وذظً وفذفؽ ؾنكف يسؿك تصقيرً   :افتصقير

قرة معـاها ذم افؾغة القئة ، ؾألن افصا فغةأما ـقكف يسؿك تصقيرً : ؿافقا  

 .ق ظذ هذا افـقع مـ افتصقيردُ ْص وهذا يَ  .وافشؽؾ

ؾألن افـصقص جاءت بشلن  ،اوأما ـقكف يطؾؼ ظؾقف تصقير ذظً  

 .ا، ؾتشؿؾ ـؾ ما يسؿك تصقيرً افتصقير ظامةافصقر و

ا ُما تعارف افـاس ظذ أكف ؾألن هذ ،اؾً رْ ا ظُ وأما ـقكف يسؿك تصقيرً  

ـ ا ، ويسؿقن أفة آفة تصقير ، ويسؿقن مَ ف تصقيرً ، ويسؿقكتصقير

 .ايؼقم بضغط افزر مصقرً 

إن هذا افتصقير أيل هق فقس جمرد افتؼاط فؾصقرة افتل  :ؿافقا -اوثاكقً 

ؾقؼقم بتصقيب أفة كحق  ،ر بعؿؾ وبجفدصقِّ وإكام يؼقم ادُ  ،خؾؼفا اهلل

، حتك تـتج قيرت افتل تؽقن أثـاء ظؿؾقة افتصالدف واختاذ اإلجراءا

فف صـاع أفة ذم صـعفا باإلواؾة إػ اْلفد افذي يبذ ،افصقرة

تؼاط افصقرة مـ افتحؿقض وكحق ر بعد افصقِّ ، وما يؼقم بف ادُ وإظدادها
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ـفؿ ـ يؼقم بافتصقير ؽر أيل ، ـؾ م، ؾفق يشبف مَ بعؿؾ ، ؾفق يؼقمذفؽ

 .يؼقم بعؿؾ إلياد هذه افصقرة

ف ذم وشقؾة افتصقير وآفتف، وإكام افعزة بقجقد فالختالثؿ إكف ٓ أثر  

جد جدت وـاكت هذه افصقرة فذوات إرواح وُ ، ؾؿتك وُ افصقرة

 .احلؽؿ وهق افتحريؿ

إن افتصقير افػقتقؽراذم إكام هق تطقر دفـة افتصقير  :ؿافقا -اثافثً 

 .ـام تطقرت شائر ادفـ وافصـاظات ،افقدوي

، ثؿ أصبحت أن صـع بافقد تُ ت ؿدياًم ا مـ ادصـقظات ـاكؾؽام أن ـثرً  

ا ، وتطقرت ذم افقؿت ، ـاكت ذم افسابؼ يدوي  فؽذا افصقرؾ ،اصـع آفق  تُ 

 .ا ، وحؽؿفام واحداحلاَض ؾلصبحت آفق  

 -إن إحاديث افتل وردت بافقظقد افشديد ذم افتصقير :ؿافقا -ارابعً 

 .ؿد جاء ؾقفا افتـصقص ظذ ظؾة ادضاهاة

 أـثر مـ ؽره مـ أكقاع ادضاهاة ذم افتصقير أيل ووجقد :ؿافقا 

ر صقَّ دطابؼتفا فؾؿُ  :، ؾادضاهاة ذم هذا افـقع مـ افتصقير صديدةافتصقير

 هذه 



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

259  

 

واهلل أظؾؿ ذم هذه ادسلفة، أن هذا افـقع مـ  ،وهذا هق افؼقل افراجح

 .آ يدخؾ ذم افتصقير ادحرم ذظً  -افتصقير افتصقير أيل بلكقاظف

 ا ما ذـره أصحاب افؼقل األول مـ أدفة، ؾفل ترجع إػ ثَّلثة:وأم

 .هذا ُمؾ كظر (اؾً رْ ا وظُ إهنا تسؿك صقرة فغة وذظً ) :ؿقهلؿ -أواًل 

: قلا افؾغقي واشعافصقرة مدف ، : ـقهنا تسؿك صقرة فغةأواًل  :كؼقل 

 .ؾنهنا تطؾؼ ظذ ـؾ هقئة وصؽؾ

 .حمؾ كظر ؾتسؿقتفا بصقرة بادعـك افؼظل :اوأما ذظً  

ر مسامها ، وتسؿقة إصقاء بغـام ذـركا تسؿقة ؽر دؿقؼة اوتسؿقتفا ظرؾً  

 ف.وٓ يمثر ؾق ـؼؾ احلؽؿاحلؼقؼل ٓ يَ 

 الخؿر مثاًل  اقْ ؿَّ ـلن َش  :ا الخؿر تسؿقة أخرىقُ ؿَّ ولذا فق أن افـاس َش 

 بؾ إكف ،اا؟ أبدً ؾفؾ معـك ذفؽ أن الخؿر ٓ يؽقن حمرمً  ،اوحق  ا رُ مؼوبً 

ـ فقؽقكَ »ؿال :  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -جاء ذم شــ أيب داود أن افـبل 

ؾؾق شؿك افـاس  شيسؿقهنا بغر اشؿفا ،مـ أمتل أؿقام يؼبقن الخؿر

ر افزكا بغ لؿِّ وفق ُش  .الخؿر بغر اشؿف ٓ يـؼؾف هذا مـ حؽؿ افتحريؿ

 .اشؿف ٓ يـؼؾف مـ حؽؿ افتحريؿ
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قرة ولذا ؾنن ص :ا فؾؼقل بتحريؿفاهذا فقس مزرً   (صقرة)ؾتسؿقتفا 

: كظر اإلكسان إػ صقرتف ذم ، ويـظر يؼالاإلكسان ذم ادرآة تسؿك صقرة

ادرآة ، هؾ معـك ذفؽ أن صقرة اإلكسان ذم ادرآة حمرمة فؽقهنا تسؿك 

 .مل يؼؾ هبذا أحد مـ أهؾ افعؾؿ ،اصقرة؟ أبدً 

، سؽْ ، وإٓ ؾنهنا ظَ ا صقرة مـ باب افتجقز ذم افعبارةإن تسؿقتف :ؾـؼقل 

 .فٓ يمثر ؾقو احلؽؿ ـؼؾوتسؿقتفا صقرة ٓ يَ 

، ؾفذا ؽر ممثر ذم احلؽؿ ا وظؿًَّل وأما افؼقل بلن ادصقر يبذل جفًد 

، هؾ ؼ ظؾة افتصقيرؼه ادفؿ حَتَ  ،، ـقكف يبذل أو ٓ يبذل ٓ يمثراأيًض 

يـظر  ـوفذفؽ ؾنن مَ  ؟ا أو مل يبذلل جفدً ذَ شقاء بَ  ،تتحؼؼ ظؾة افتصقير

 .ا فؽل يـظر إػ صقرتف ذم ادرآةؿد يبذل جفدً  -إػ صقرتف ذم ادرآة

 .ل اْلفد أو ظدم بذفف ٓ يمثر ذم احلؽؿ ذم هذه ادسلفةذْ ؾبَ  

 ضاهاةادوهل  ،وأما ما ذـره أصحاب هذا افؼقل بلن ظؾة افتصقير 

ؾغر  -: ألن ؾقفا مضاهاة صديدةتـطبؼ ظذ هذا افـقع مـ افتصقير

ولذا ؿال اهلل تعاػ ذم  :: ٕن ادضاهاة هل ادحاـاة وادشاهبةؿؾَّ َس مُ 

 . ش؟!ـ أطؾؿ ُمـ ذهب خيؾؼ ـخؾؼلومَ »احلديث افؼدد : 
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ولذا ؾنن افـاس ظـدما يرون افصقرة بأفة ٓ يتعجبقن ، هؿ يعرؾقن  

 .ؼؾت هبذه أفةأهنا إكام كُ 

وـان رشؿف  ،ا مـ افـاس رشؿ صقرة هذا اإلكسانفؽـ فق أن أحدً  

، ـقػ اشتطاع هذا اإلكسان أن يرشؿ هذه يتعجب افـاس ،ادؿقؼً 

  ؟!افصقرة

: ٕهنا ، بؾ إهنا ؽر متحؼؼةلن ظؾة ادضاهاة متحؼؼة ؽر صحقحؾافؼقل ب 

 س فؾصقرة احلؼقؼقة افتل خؾؼفا اهلل ظز وجؾ.بْ إكام هل ذم احلؼقؼة َح 

إٓ  ،اإلكسان ذم ادرآة صقرةبؾافتصقير أيل بلكقاظف هق ذم احلؼقؼة صبقف 

 ،تت وظقْلت بطرق ـقؿقائقة وضرق معقـةبِّ أن هذه افصقرة ؿد ثُ 

 .ؾخرجت ظذ هذا افـحق

، وأهنؿ ؿد يؼتيض تلثقؿ أـثر إمة ير اآليلثؿ إن افؼقل بتحريؿ افتصق

صذ  -، وأهنؿ مؾعقكقن ظذ فسان افـبل ر افذكقبارتؽبقا ـبرة مـ ـبائ

  !!يػعؾ مثؾ تؾؽ افصقرـ مَ  -اهلل ظؾقف وشؾؿ 

ا كستطقع أن كجزم وهذا افؼقل ؾقف خطقرة بافغة ذم أمر مل يتضح اتضاًح 

 .معف بافتلثقؿ ٕـثر افـاس
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فػقتقؽراذم وافتصقير ثؿ إكـا ؿد ؿرركا أكف ٓ ؾرق بغ افتصقير ا 

ذم افؼـاة ـ خرج ذم افتؾػاز شقاء ؾزم مـف أن ـؾ مَ ، وهذا يَ افتؾقػزيقين

زم مـف أكف يبقح افتصقير بلكقاظف: ٕن جمرد ، يؾذم ؽرهااإلشالمقة أو 

 .، حتك وإن خرج ذم ؿـاة إشالمقةؾزم مـف ذفؽخروجف يَ 

وإٓ  ،ؾزم مـف أكف يرى هذا افرأي، يَ د ذم بقتف تؾػازجِ ـ وُ ا مَ وـذفؽ أيًض 

 -إذا ـان يرى افتحريؿ ومع ذفؽ أدخؾ افتؾػاز إػ بقتف أو خرج ذم ؿـاة

ووؿع ذم ـبرة مـ ـبائر  ،كػسف فؾقظقد افشديدض رَّ يؽقن ؿد ظَ 

 !!افذكقب

 .افعؾامء ادعاسيـ خيرجقن ذم افؼـقات روكحـ كرى أن أن أـث 

ا ذم ، وإن ـان هذا فقس مزرً فذا يدل ظذ أهنؿ يرون هذا افرأيؾ 

 .ا بضغط افقاؿعا فؾؼقل باْلقاز أو تلثرً ، فقس هذا تزيرً احلؼقؼة

يؽقن هذا افرأي إخر هق ادستؼر ظـد أـثر يشبف أن  : وفؽـ أؿقل 

 .افعؾامء ادعاسيـ

افرأي ادستؼر ذم إكام أوردت هذا اإليراد ٕؿقل : إكف يشبف أن يؽقن هق  

: ٕن بعض إمقر ظـدما تليت ذم أول إمر ٓ تتضح أوكة إخرة

 .ثؿ بعد مدة مـ افزمـ يستؼر ؾقفا رأي مـ أراء ،ا ـاماًل اتضاًح 
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، أول ما خرجت وبرزت اختؾػ ؾقفا أهؾ افعؾؿ مثؾ إوراق افـؼدية 

عاسيـ ظذ أهنا كؼد ثؿ اشتؼر أن رأي افعؾامء اد !اا طاهرً اختالؾً 

اشتؼر هذا افرأي ظـد افعؾامء  .، وأن افعؾة ؾقفا افثؿـقةمستؼؾ بذاتف

 .ادعاسيـ

أـثر  ،َجقعفؿأـثرهؿ وفقس  ،أـثر افعؾامء ادعاسيـ أن أؿقل :ؾلؿقل 

 .افعؾامء ادعاسيـ اشتؼر ظـدهؿ هذا افرأي

، وؿقل فبعض إؾاوؾ تؼدير ومع ذفؽ يبؼك افرأي أخر حمؾ 

 .وافػؼفاء

ؾتؾزم مـف هذه  ،ـ يرى افرأي افثاين وهق حتريؿ افتصقيرمَ  :ؽــل أؿقلف 

ؿـاة ا وفق ؾ افتؾػاز إػ بقتف مطؾؼً دِخ ، أكف ٓ يقز أن يُ ـرتافؾقازم افتل ذُ 

 ؾزم ظذ افؼقل إول .هذا ُما يَ  !ارج ذم أي ؿـاة مطؾؼً ، وأكف ٓ خَي إشالمقة

إن هذا فقس هق افتصقير ادحرم  أما افؼقل افثاين ؾلصحابف يؼقفقن:

 ،، ؾـحـ كتػؼ معؽؿ ظذ أن افتصقير مـ ـبائر افذكقب وأكف حمرماذظً 

س فؾصقر بْ ا ، وإكام هذا َح فؽـ هذا فقس هق افتصقير ادحرم ذظً 

 .ج بؽقػقة معقـةعافَ بطريؼة معقـة تُ  -احلؼقؼقة افتل خؾؼفا اهلل  ظز وجؾ 
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افؽالم ؾ، وإٓ ؾ ـالم أهؾ افعؾؿ ذم هذه ادسلفةهذا هق باختصار حاص 

 .(1)ؾقف أضقل مـ هذا

 ؾتقى افشقخ ظبد افعزيز افطريػل ـ حػظف اهلل ـ 

 حؽؿ افتصقير افػقتقؽرايف؟ما س: 

وهق مـ  ،ظـد افعؾامء قةقؽراذم مـ ادسائؾ الخالؾافتصقير افػقت ج:

 :افـقازل احلادثة

ذم ـتابف  وجؾ ظز سف ظذ ظك افتصقير افذي حرمف اهللقـ يؼمـفؿ مَ  

 .ـةمـ افسه  وحرمف افـبل صذ اهلل ظؾقف ذم مقاوع ظديدة 

مـ افـقازل ـحبس  هلوإكام  ة،إكام هق صقرة خارج :ـ يؼقلومـفؿ مَ  

، وإكام هق تثبقت اإلكسانوهق رء مل خيؾؼف  ،قرتفصو اإلكسانطؾ 

ًٓ فصقرة اإلكسان مـ أن تؽقن  ، ـام هل يؿر ظؾقفا اإلكسان ذم ادرآة ، بد

ا ـافصقرة افتل تؽقن ظذ اداء، ـذفؽ أيًض  .رة تؽقن ذم ذفؽ ثابتةابظ

ؾال ظالؿة فإلكسان ؾقفا ، ؾفق كقع مـ  ،هق تثبقتفا يد ذم ذفؽ وإكام زِ 

 .احلبس

                                                 

 (.2/282ذح ؾؼف افـقازل ) (2)
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افصقر افػقتقؽراؾقة هل مـ افصقر ادباحة يف  ، أنوهذا افذي أمقؾ إفقف 

 :ـ يـبغل أن كؼقد ذفؽ بؼققد وذوطوفؽ ،ذفؽ

 .بَص ـْ ؼ وأٓ تُ ؾَّ عَ أٓ تُ  :افؼط األول  يف ذفؽ

بفا ْص كَ  نَّ إ :ؿقللؾب َص ـْ تُ  حتك ٓ بنباحتفا دكا بذفؽ مع ؿقفـاقَّ وإكام ؿَ  

، وفق ا ذم افؼيعةم أيًض رَّ فتعظقؿ ذم ذفؽ حُمَ ، وايدؾع إػ رء مـ افتعظقؿ

 .اـان داؾعف ذم ذفؽ مباًح 

 مـ خؾؼ   صقًئارِّ غَ أٓ يُ  :بؿعـك ،تحؽؿ هبا اإلكسانأٓ يَ  :افثاين افؼط

  ،ةَؼ فقن افبَ ر وافتغقر ذم ذفؽ إما تغق .وجؾ ظذ هذه افصقرة اهلل ظز

ًٓ إن بحقث   ،قن فقكف أشؿر مـ أن يؽقن فقكف أبقض يؽاإلكسان بد

 ًٓ  .أو كحق ذفؽ  ا...يعؾف ـبرً  امـ أن يؽقن صغرً  أو بد

ؾقـبغل  .وجؾ ومـ افتجاوزذا مـ افتحؽؿ ذم خؾؼ اهلل ظز إن ه :ؾـؼقل 

  .وجؾ ذم هذا ظز اهلل  لفإلكسان أن يتؼ

مـ الخالف  اإلكسان مـ باب احلقاضة والخروج إن :كؼقل اوـذفؽ أيًض 

  .ؾحاجةفيستعؿؾفا 

ف ، بحقث يشغؾ اإلكسان ؾفق درب مـ دروب هيؽقن ذم ذفؽ  وأٓ

اإلكسان  اافؾفق ، وإٓ ؾإصؾ ذم ذفؽ أكف مـ إمقر ادباحة افتل يلخذه
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، وادحظقر ظذ ز ذم ذفؽ ؾقدخؾ ذم دائرة ادحظقرؾنن دماو ،بؼدر

، ثؿ بعد أدكاه ما يتعؾؼ باإلؽراق ذم ادباح، ثؿ بعد ذفؽ ادؽروه ،مراتب

 (.1افؽبائر) اافصغائر ومـف مـفا ب،،  وادحرم ظذ مراتدحرمذفؽ ا

 فؾشقخ صافح ادغامز ـ حػظف اهلل ـ ؾتقى 

مع ظؾؿـا أن افـبل ظؾقف افصالة وافسالم  ،أن كتصقرهؾ يقز فـا  شمال:

 وهؾ يدخؾ ذم هذا افقظقد ؟ شـ اهلل ادصقريـعَ فَ »  :ؿال

هذه افؽامرات أو بؿثؾ  ر،  شقاءيما حيصؾ مـ افتصق اجلقاب:

ؽر داخؾ ذم ؿقفف   -أو بافؽامرات افتل ذم اْلقال بافؽامرات افثابتة 

 : ٕن، ٓ يدخؾ افبتة اأبدً  شـ اهلل ادصقريـعَ فَ » :صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 .افؽؾؿة إما أن يراد هبا افؾغة أو يراد هبا افؼع

ء مـ هذا ومعؾقم أكف ذم زمـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مل يؽـ ر 

  اأحقاكً  ، بؾ إن إن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿصده :، حتك يؼالامقجقدً 

ؾؼقفف ظؾقف افصالة  ك صقرة ظذ افصحقح...هذا افذي يؼع ٓ ُيسؿَّ 

ـاكقا يلتقن بافتامثقؾ ويصـعقن مـفا  شـ اهلل ادصقريـعَ فَ » :وافسالم

، يضاهئقن هنؿعظؿقجدوا ،  ثؿ يُ د وُ ؿ اوأؿقامً ا قْ ؾَ ؿد َخ   اأؿقامً 

                                                 

 ظز مؼطع ؾقديق ظذ صبؽة اإلكسكت )ظذ افققتققب (. (2)



  صوير بالكامريا  حكه الت    

 

267  

 

، ويضاهئقكف بصـعفؿ هذا إمر، بلهنؿ خيؾؼقا اهلل ذم جزوتف ؿبتعظقؿف

 .شقا ما خؾؼتؿأحق» :وفذفؽ يؼال لؿ :مثؾ ما خؾؼ اهلل

ٓ مـ  ،ؾقس فف ظالؿة هبذا إمرؾ ن هـا ،وأما ما يصـعف إخقاكـا ادصقر 

 .ؿريب وٓ مـ بعقد

ويظفر ؾقفا ظؿرو،  ،فا  زيدظفر ؾقفا صافح ، ويظفر ؾقؾافصقر افذي يَ  

 .(1ر ؾقفا رء)قِّ َص ب فؾؿُ ـَس ، وٓ يُ تف  افتل خؾؼف اهلل هبايظفر هبقئ

 قول الشيخ الغسالي جبواز التصوير الفوتوغرايف :

  !: داذا مل َتـع افتصقير؟ـلافقاظظ افغققر يسلف جاءينيؼقل رمحف اهلل: 

 ا. أراه مباًح  ٕين ؿؾت:

ا إن أصد افـاس ظذابً »اهلل ظؾقف وشؾؿ:  أمل يؼؾ افرشقل صذ ؿال:

  ؟شادصقرون

تصقر أن يؽقن هذا وٓ يُ  .افتامثقؾ فؾعبادة.. لصاكع لإكف يعـ ؿؾت:

 !!..ا مـ افزكاة وافؼتؾة وادرابغ وافظؾؿة.أصد ظذابً  افصحاذم

  !ؾؾامذا ختصصف؟ ،احلديث ظام ؿال: 
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ققن ـاكقا يعبدون . ؾافقثـ.ٓ يؿؽـ دماهؾف. يصف افقاؿع افذصَّ ؿؾت: َخ 

وظـدما تؽقن افصقرة  .ا صؿسقة..ا جمسؿة ومل يعبدوا صقرً أصـامً 

 ؾسـحرمفا.  ،مرؾقض لافشؿسقة فصـؿ أو فصؾقب أو دعـك ديـ

ذيط مسجؾ، أو افتؼاط افظؾ وادالمح ظذ ورؿة  أما افتؼاط افصقت ذم

ف ؽؿ ظؾقؾال ظالؿة فف بافقثـقة، وٓ حُي  ،ٕؽراض ظؾؿقة أو اجتامظقة

 !شثقب  ذماًم ؿْ إٓ رَ »صحقحف فقس  ف مسؾؿ ذمبَّ . بؾ هق ـام كَ .بتحريؿ.

هذ ا افؽالم مردود، وحماَضتؽ ظـ افقحدة اإلشالمقة وظـ  ؿال: 

 ما دامت مؼروكة بنؿرار افتصقير! ،ؼبؾافتـاحر بغ ادسؾؿغ ٓ تُ 

 .(1)ورؾضت مقاصؾة افـؼاش ل،ثؿ ـظؿت ؽقظ .بافضقؼ.. وصعرُت  

 لذكتور ذلنذ العريفي ـ حفظه اهلل ـفتوى ا

 حؽؿ افتصقير واالحتػاظ بافصقر ؟ما  س:

  :أكقاعثَّلثة افتصقير  اجلقاب :

كحت َتاثقؾ ظذ  ،افذي هق افتامثقؾ ، افـحت :مـ افتصقيرافـقع األول 

وهق افذي  ا،هذا حمرم ضبعً  ،ظذ أصؽال آدمقغ ،أصؽال حققاكات

                                                 

 (.1/125) مهقم داظقة (2)
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ا يؽقن فف طؾ ، طؾ ظؾقف ـشاؾً  فق ووعَت  ،يسؿقكف تصقير ذوات افظؾ

 بصقرة ، افتؿثال هذا ٓ يقز.

يقم افؼقامة  اأصد افـاس ظذابً » :يؼقل هلل ظؾقف وشؾؿ  صذ ا  وافـبل  

 ظؿر ذم افبخاري. ـام ذم حديث ابـ شادصقرون

 ؟!ـ أطؾؿ ُمـ ذهب خيؾؼ ـخؾؼلومَ »: وـذا اهلل يؼقل يقم افؼقامة 

 .خرهآإػ  شةؾؾقخؾؼقا صعر ،ؾؾقخؾؼقا ذرة

 .، مثؾ هذا افتامثقؾهذا بال صؽ أكف مـ أظظؿ ادحرمات

ٓ  اأيًض  ،فذوات أرواح رشاًم  اؾنذا ـان أيًض  :افتصقير بافقد :افـقع افثاين

ودا جاء  ا،ؿ صخًص َش مثؾ إكسان رَ  :مل افقجفع معاَو إٓ إذا ما وَ ، يقز

أو ماشؽ  جفف بقده و طٍّ غَ ، أو ـلكف مُ ووعف ـلكف متؾثؿ بغستف ظـد افقجف 

، أو . هذا جائز ذم هذه افـاحقةس افقجف بلشؾقب فطقػؿَ ضَ  ، ـتاب

، ؿ ظؾقف وؿد ضؿس وجففؾِّ ُيَس  اـلن إكساكً  :أو مثاًل  ،ماشؽ وردة

  .ؾنذا ذهب افقجف أو افرأس ؾال صقرة ،افقجف :افرأس أو ؿال ،افصقرة

  .افـقع افثافث : افتصقير بافؽامرا  وافتصقير بافػقديق
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هق  ، وافذي يظفر ـ واهلل تعاػ أظؾؿ ـ ؾػ ؾقف أهؾ افعؾؿوهذا اختَ 

افذي هق مـاؾسة  ، ل ظـ افتصقير مضاهاة خؾؼ اهللظؾة افـف : ٕناجلقاز

 .خؾؼ اهلل

ف ظذ خؾؼ اهلل وووعتُ   إكام أخذُت  ،خؾؼ اهلل ، أكا ما كاؾسُت رصقِّ ؾلكا دا أُ  

 ؾؼط.ورؿة ، 

 .ر بافػقديقصقِّ وـذفؽ دا أُ   

، إكام ، أكف فقس هق افتصقير ادحرمبف َجقع مـ ادشايخ يػتل وهذا 

ـ ومَ »: هلل تعاػ ؾقف  ذم احلديث افؼددافتصقير ادحرم هق افذي ؿال ا

 .شةؾؾقخؾؼقا صعر ،ؾؾقخؾؼقا ذرة ؟!أطؾؿ ُمـ ذهب خيؾؼ ـخؾؼل

 ،وجعؾت أكحت ـخؾؼ اهلل ؼطادِ  ما أخذُت  ـخؾؼ اهلل !! أكا ما خؾؼُت  

ٓ!  

واهلل  .إكام جمرد مثؾ افذي يؼػ أمام مرآة  مثؾ افقء مثؾ افذي يصقر

 .(1تعاػ أظؾؿ)
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 :فتوى دار اإلفتاء الكويتية

 ٍيئة الفتوى ما يلي: قالت

 ا.حالل ذظً  -وافـباتات، وادصـقظات تصقير اْلامدات-

افظؾ ـام ؾفق إما بحبس  ،أو حققان وح مـ إكسانأما تصقير ـؾ ذي رُ -

ؾفق جائز ظذ إرجح مـ آراء  ،وافتؾػزيقين صقير افػقتقؽراذمذم افت

ؾنذا  .وكحقها ةٕكف ـافصقر افتل تعؽسفا ادرآ :افػؼفاء ادعاسيـ

وكحقها مـ  ...أو حتديد افشخصقة ظالمخدم ذم افتعؾقؿ أو اإلاشتُ 

 ػ باْلقاز.وْ احلاجات، ؾفق أَ 

 :افرشقم ادتحرـةوأما أن يؽقن افتصقير برشؿ افقد بلكقاظف، ومـف -

ـان ؾقف بؼصد  إٓ ما ،افف طؾ )ـافتامثقؾ( ؾفق حمرم اتػاؿً  ؾنن ـان جمساًم  

 .افتعؾقؿ أو فعب إضػال أو ؿطع ظضق تزول احلقاة بؼطعف

 .يقز كصب رء مـ هذه افصقر ومع ذفؽ ٓ 

ؾػ ؾقفا ؾؼد اختُ  ،طؾ لا، وهل افصقرة ادسطحة وإذا ـاكت افصقرة ٓ

 :احلرمة وافؽراهة، بعد آتػاق ظذ حرمة تعؾقؼفاؾ وبغ احلِ 

 .ظالم ؾفل حاللؾنذا ـاكت هذه افصقر فؾتعؾقؿ أو اإل 

ا مـ اشتخدام افصقر احلقة، أو افرشقم ادتحرـة ماكع ذظً  ٓ وظذ هذا 

 .ٕن افغرض مـف افتعؾقؿ :ذم ذح أو تقوقح بعض أيات افؼرآكقة
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فميات أو  ئمات أو افتػسر الخاضظذ أن يراظك خؾق افصقر مـ ادحر 

 .(1)إحاديث. واهلل أظؾؿ

 .(964212افرؿؿ ادسؾسؾ )  م(17/11/2114)ؾتقى يقم  

 :ف فدار اإلؾتاء ادرصيةجا قَ افسمال مُ 

امء وافباحثغ حقل ـثرة فعدد مـ افعؾ اأبحاثً  ؿرأُت  وكص افسمال هق:

ػقديق وآحتػاظ ، أظـل تصقير إصخاص بافؽامرا وافمسلفة افتصقير

  .فقس تعظقاًم  هبا أو تعؾقؼفا فؾذـرى

 ؟حالل أو حرام ؟ؾام احلؽؿ ذم هذه افصقر

ما ؿافف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم فعـ افتصقير  وهؾ يتـزل ظؾقفا  

 وادصقريـ وكحقه ؟

 (:اجلقاب: )ؾتاوى أماكة افػتقى

هلل ظؾقف شؿعت رشقل اهلل صذ ا :اهلل ظـفام ؿال ابـ ظباس ريضظـ 

ر صقرة، ؾنن اهلل معذبف حتك يـػخ ؾقفا افروح، قَّ ـ َص مَ » وشؾؿ يؼقل:

 .أخرجف افبخاري ومسؾؿ ذم صحقحقفام .شاوفقس بـاؾخ ؾقفا أبدً 

                                                 

 [.2350( ]233/ 4ؾتاوى ؿطاع اإلؾتاء بافؽقيت ) (2)
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شؿعت افـبل صذ اهلل ظؾقف  :اهلل ظـف ؿال وظـ ظبد اهلل بـ مسعقد ريض 

 شونا ظـد اهلل يقم افؼقامة ادصقرإن أصد افـاس ظذابً »وشؾؿ يؼقل: 

 .أخرجف افبخاري ومسؾؿ ذم صحقحقفام

  .حرمة افتصقير يشر احلديثان افسابؼان إػ

ما  لوه ،وادـفل ظـف ذم افتصقير هق افصقرة ادجسؿة أو ذات افظؾ

ها كاؾرة يؿؽـ ؤـاكت ذات ثالثة أبعاد ، أو لا حجؿ بحقث تؽقن أظضا

  .قزها بافـظر، باإلواؾة إػ َتأن تتؿقز بافؾؿس

ادسطحة أو ذات  لوه ،صقرة ؽر ادجسؿة  أو افتل فقس لا طؾوأما اف

 تها بافـظر ؾؼط دون افؾؿس ٕهنا فقسؤوافتل تتؿقز أظضا افبعديـ 

ؾال  ،ساءؾـافصقرة افتل ظذ افقرق أو افؼامش أو افسطقح اد: كاؾرة

ؾنن  ،اكت ٓ تشتؿؾ ظذ ظري وـشػ ظقراتحرج ؾقفا ، إن ـ

 ا.افصقرة أيًض  اصتؿؾت ظذ ذفؽ حرمت هذه

 :(282/ 9) افبخاري ؿال ابـ بطال ـ رمحف اهلل ـ يف ذحف ظذ صحقح

ؾقف افتامثقؾ  ي: إن ؿال ؿائؾ: أؾحرام دخقل افبقت افذيؿال افطز

ـان مـ ذفؽ مـ ذوات  ما لأظـ ،ٓ، وفؽـف مؽروه وافصقر؟  ؿقؾ:

يقضل  وـان ُمااًم ؾقف، ؿْ ثقب أو رَ  اًم ذمؾَ وأما ما ـان مـ ذفؽ ظَ  .رواحإ
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ب، ؾنن ـان مـ صقرة ما ٓ َص ـْ وما ـان ُما يُ  .س بفلؾال ب ،س ظؾقفؾَ وُي 

 . صجار وافزرع وافـباتـصقر إ :ؾال بلس بف ،وح ؾقفرُ 

 ما ورد ظـ أيب -وُما يميد إباحة افصقرة ادرشقمة ظذ إشطح ادؾساء

ا ؾقف الئؽة بقتً ٓ تدخؾ اد»ؿال:  أن افـبل ـ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـ  ،ضؾحة

س ض زيد بـ خافد ؾعدكاه، ؾنذا كحـ ذم بقتف بِس رِ : ؾؿَ ْن ؿال بُ ش صقرة

ؾؼال:  !ٓين: أمل حيدثـا ذم افتصاوير؟قْ ؾقف تصاوير، ؾؼؾت فعبقد اهلل الخَ 

. ؿال: بذ ؿد ذـره .ٓ :ؿؾت ؟!فأٓ شؿعتَ  ؟!شذم ثقب اًم ؿْ إٓ رَ »إكف ؿال: 

 .امأخرجف افبخاري ومسؾؿ ذم صحقحقف

افصقرة ذم افثقب أو ما صاهبف مـ إشطح  وهبذا اشتدل افعؾامء ظذ أن

 .افصقرة  ادجسؿة ـام مر ظؾقف ومحؾقا .فقست هل ادرادة -ساءؾاد

رم رشؿ افعقرات وما يثر وحَي  ؾقجقز رشؿ افؽائـات احلقة، ،وظؾقف

 واهلل تعاػ أظذ وأظؾؿ.. امراحلإػ  يدظقصفقة اإلكسان وما 
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ً ميعوا التصوير الفوتوغرايف مً أٍل العله أدلة مََََ مياقشة

 :املعاصريً

  .وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل ،احلؿد هلل

 :وبعد

افتصقير افػقتقؽراذم مـ أهؾ افعؾؿ  مـعقاـ ؾفذه مـاؿشة أدفة مَ 

 ادعاسيـ :

 :أؿقل وباهلل افتقؾقؼ

ؾقف وشؾؿ اشتدفقا بإحاديث افتل ؾقفا فعـ افـبل صذ اهلل ظ ـ 1 

  .فؾؿصقريـ

ؾقف  اادالئؽة ٓ تدخؾ بقتً  أخز أنصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افـبل  وؾقفا أن

  .ـؾب وٓ صقرة

وأهنؿ  شقا ما خؾؼتؿأحق» :أن اهلل يؼقل فؾؿصقريـ يقم افؼقامةؾقفا و

 .بسبب هذه افتصاوير يقم افؼقامة بقنذَّ عَ يُ 

 .رـِ ث افتل ؾقفا ما ذُ ، وؿد تؼدم ذـر إحاديهتؿشتدٓٓاؾفذا هق إضار 

ٓ  اإحاديث يدها أحاديث ثقابت صحاًح هذه وذم احلؼقؼة افـاطر ذم 

  .مطعـ ؾقفا
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، أظـل فقست مـ جفة ثبقت صحة ـاؿشة هـا فـ تؽقن مـ هذه اْلفةواد

ؿ هذه افـصقص وتـزفقفا فْ ، وفؽـ ذم ؾَ ةوصحقح ةثابت لؾف  ،قصافـص

  .ظذ افقاؿع ادالئؿ

 :فتقؾقؼؾلؿقل وباهلل ا

عرف ما يُ ومـ هـا  ،فا إن صاء اهللـشقف أضرح ظدة أشئؾة وأجقب ظ

 :أريد أن أؿقل

 ؟ما معـك افتصقير :افسمال األول

صذ ة ذم زمان افـبل مقجقدافتل ـاكت ما أكقاع افتصقير  افسمال افثاين : 

 ؟وأتباع افتابعغ وافصحابة وافتابعغ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 ، وافؽامرا (؟ؾارق بغ )افـحت، وافرشؿ  هـاك هؾ افسمال افثافث :

هق  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ده افـبلَص هؾ افتصقير افذي ؿَ  افسمال افرابع :

 افتصقير افذي ذم أزمـتـا بافؽامرات هذه افتل بغ أيديـا ؟

 ؟مر تعبدي أو فعؾؾ معقـةهؾ حتريؿ افتصقير أ افسمال اخلامس :

 افتصقير ؟ما افعؾة مـ حتريؿ  افسمال افسادس :

هذه األشئؾة يستطقع افؼارئ افؽريؿ ـ بػضؾ اهلل تعاػ  ـوبعد اإلجابة ظ

 أن يتعرف ظذ حؽؿ افتصقير افػقتقؽرايف )بافؽامرا(: ـ
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 ما معـك افتصقير؟ افسمال األول :

،  (473/ 4فسان افعرب )واكظر   .افصقرة تطؾؼ ظذ  افتامثقؾ اجلقاب:

 .(1/291خمتار افصحاح )و

 ادغرب يف ترتقب ادعرب: وجاء يف

قَرُة(  ُر ُمَشبًَّفا بَِخْؾِؼ ا :)افصه ؾِّ َما ُيَصقَّ ـُ وِح  هللَِظامٌّ ذِم  ـْ َذَواِت افره َتَعاَػ ِم

هِ   .َوَؽْرِ

َيُدله َظَؾْقِف َما ذِم اْدُتََّػِؼ َأنَّ  ،افتَّاَمثِقُؾ  :اْدَُرادُ  (َوُيْؽَرُه افتََّصاِويرُ ) :َوَؿْقُلُؿْ  

ُبقنَ َأْص  َقِر َيْقَم اْفِؼَقاَمِة ُيَعذَّ  شَأْحُققا َما َخَؾْؼُتؿْ » :َلُؿْ  َوُيَؼاُل  ،َحاَب َهِذِه افصه

َٓ َتْدُخُؾُف اْدَاَلِئَؽةُ » :ُثؿَّ َؿاَل  ِذي ؾِقِف ُصقَرٌة   .(1)شاْفَبْقُت افَّ

 :ؿال افؼرضبل

أو ر ظذ مثؾ صقرة مـ حققان قِّ وهق ـؾ ما ُص  ،)وَتاثقؾ( َجع َتثال 

َتاثقؾ أصقاء  ،اس ورخامحَ ؽر حققان. وؿقؾ: ـاكت مـ زجاج وكُ 

فقست بحققان. وذـر أهنا صقر إكبقاء وافعؾامء، وـاكت تصقر ذم 

 .(2)اادساجد فراها افـاس ؾقزدادوا ظبادة واجتفادً 

                                                 

 (.2/274ادغرب يف ترتقب ادعرب) (2)

 .(272/ 24تػسر افؼرضبل ) (2)
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شقاء  ،ـؾ ما تصقر مـ احلققانل ؾلما افصقرة ؾف ايب:طا ؿال اإلمام اخَل 

وما ٓ صخص فف  ،صقبة افؼائؿة افتل لا أصخاصذم ذفؽ افصقرة ادـ

 .(1)ش وإكامطرُ ر وادصقرة ؾقفا وذم افػُ دُ مـ ادـؼقصة ذم اْلُ 

 .(2)وافتامثقؾ: افصقر ؿال ابـ اجلقزي:

 ر مـ إكسان أو حققان .قَّ َص أن افصقرة هل ـؾ ما يُ  احلاصؾ

صذ  بلقجقد يف زمان افـ: ما أكقاع افتصقير افتل ـاكت مال افثاينافسم

 ؟وأتباع افتابعغ وافصحابة وافتابعغ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 ذم زمان افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ امقجقدً افذي ـان افتصقير  اجلقاب:

ٓ خيرج  ـ وافعؾؿ ظـد اهلل تعاػ ـ  وأتباع افتابعغ وافصحابة وافتابعغ

 : ظـ كقظغ

 .ويؽقن فألصـام وافتامثقؾ ،ـ افـحت 1

 ـ افرشؿ. 2 

                                                 

 (.206/ 4) معامل افســ (2)

 (.255/ 4ـشػ ادشؽؾ مـ حديث افصحقحغ ) (2)
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هذا هق  ،أو افرشؿ بافقد ،ـحت مـ احلجر أو مـ افطغ أو مـ الخشبافؾ

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ذم زمان افـبل  امقجقدً افذي ـان  افتصقير

  .وأتباع افتابعغ وافصحابة وافتابعغ

 :ؿال ابـ ادؾؼـ

 - صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -ؾقف أيًضا مـ افػؼف: اإلباكة ظـ ـراهة افـبل  

ام يقمئٍذ إك ألة افتل ـاكت ذم افبقت صقرة، وذفؽ أندخقفف بقًتا ؾقف 

 .(1) ـاكت َتاثقؾ وصقًرا

ذم هذه  اوٓ معروؾً  اؾؾؿ يؽـ افتصقير بافؽامرا هذا مقجقدً  ؿؾت:

 (.ل زمان افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، و افصحابة و افتابعغإزمـة )أظـ

آفة افتصقير هذه ط ما جاء ذم  افـحت وافرشؿ ظذ ما تصـعف ؼِ ْس ؾؽقػ كُ 

 ؟!افؽامرا افػقتقؽراؾقةبادسامة 

و)افرشؿ(  وبغ   (افـحتث : هؾ هـاك ؾارق بغ )ثافافسمال اف

 ؟)افؽامرا( 

ؾارق ـبر بغ افـحت وافرشؿ وبغ افتصقير  ؿثَ   ،كعؿ :اجلقاب

 !بافؽامرا

                                                 

 (.362/ 22افتقضقح فؼح اجلامع افصحقح ) (2)
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يتضح  ؿـ ثَ ف افثالثة تعريػات مقجزة ، ومِ رِّ عَ وهذا يتطؾب مـا أن كُ 

  :ارق بقـفاافػ

هبا  امضاهقً  ،افصقر افتل يصـعفا اإلكسان بؿؼدرتف افذاتقة :ؾافرشؿ هق

وؿدرتف ظذ ادحاـاة واإلبداع  هبا ؿدرتف افػـقة ارً ظفِ مُ  ،خؾؼ اهلل

 .وادضاهاة

افػـان( ٕكف ذم كظر افـاس )ـك صاكعفا بؿَّ َس وهذه افصقر هل افتل يُ  

 .(1)ؿد واهك إصؾ أو صابف احلؼقؼة ،مبدع

  :(97/ 2فسان افعرب ) ر يف ـتابف قؿال ابـ مـظـام وافـحت هق  

اِر الخََشَب. َكَحَت  ا َقهَ حْ كَ َة وَ بَ َش الخَ  افـَّْؼُ وافَؼْؼ. وافـَّْحُت: َكْحُت افـَّجَّ

ـَ الخََشِب ةُ اتَ افـهحَ . وَ اْكَتَحَتت، ؾَ اتً ا َكحْ ا وَيـَْحُتفَ َيـِْحُتفَ  . وَكَحَت : َما ُكِحَت ِم

ـْ َذفَِؽ. َوذِم افتَّـِْزيِؾ اْفَعِزيِز: : َؿَطَعفُ َؾ َيـِْحُتفُ بَ اْلَ  ـَ }، َوُهَق ِم َوَتـِْحُتقَن ِم

باِل ُبُققتًا ؾاِرِهغَ   .{اْْلِ

وافتل تـؼؾ  ،افصقر ادتخذة بآفة افتصقير :فصقرة بافؽامرا هلوا

 ،طبع ظؾقفاإػ افسطقح افتل تُ  -افظالل وإوقاء افقاؿعة ظذ اْلسؿ

                                                 

 .ظبد اخلافؼ بـ ظبد افرمحـفؾشقخ  ،أحؽام افتصقير يف افؼيعة اإلشَّلمقة (2)
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ا بدرجات افؾقكغ  إشقد وإبقض، وإما بإفقان افطبقعقة إم

 .(1)فؾجسؿ

 :ادعجؿ افقشقطجاء يف  

دجسؿة باكبعاث اء اصقـؼؾ صقرة إوآفة تَ  .رة( ممكث ادصقرصقَّ )ادُ 

ؿ ـ ثَ ومِ  ،سؼط ظذ ظدشة ذم جزئفا إماملتَ  ء،اأصعة وقئقة مـ إصق

طبع ظؾقف افصقرة بتلثر ؾتُ  ،ػل جزئفا الخؾإػ ذيط أو زجاج حساس ذم

 .(2)اا ـقؿقاوي  تلثرً  فقء ؾقضاف

 إذن بعد هذه افتعريػات ما افػارق ؟

 :أؿقل باهلل افتقؾقؼ

ظـد افـظر وافتحؼقؼ ختافػ افصقر افتل جاء  ة بافؽامراهذه افصقر

 مـ افقجقه اآلتقة : -ـةافـص هبا يف افس  

اـسة افتل تطبع ظذ صػحاهتا وٓ أهنا أصبف رء بصقرة ادرآة افع  :أواًل 

ًٓ  ،زيد ظؾقفاتَ  هاب اْلسؿ ادقاجف يذهب بذَ  إٓ أن صقرة ادرآة تبؼك خقا

                                                 

 (.26قير يف افؼيعة اإلشَّلمقة )صأحؽام افتص (2)

 (.528/ 2ادعجؿ افقشقط ) (2)
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طبع هذه افظالل أو الخقال ظذ وأما صقرة آفة افتصقير ؾنهنا تَ  .فؾؿرآة

 .افسطقح ادعدة فذفؽ

بؾ ادرآة تعؽس  ،ن صقرة ادرآة مضاهاة لخؾؼ اهللإ :وٓ يؼقل أحد 

 عؾ فؾؿرآة ؽر ذفؽ. وٓ ؾِ  ،ادؼابؾة افصقر

وـذفؽ افصقرة  .وافصقرة ادطبقظة ذم ادرآة فقس ؾقفا معـك ادضاهاة

 افتصقير. ةافتل تـؼؾفا وتطبعفا آف

افرشؿ ، يتفد ؾقف ؾاظؾف وحياول بؽؾ ضاؿتف أن يبذل  وأافـحت   :ثاكًقا

 .فتخرج افصقرة ـاحلؼقؼقة ، ؾفق يصـعفا بقده اجفدً 

كجد أن هذه افعؾؾ  اوتعؾقؼً  ابتتبع ظؾة افـفل ظـ افصقر تصقيرً  :ثافًثا 

 :تتؿثؾ يف اآليت

 ر.صقِّ أهنا مضاهاة لخؾؼ اهلل وظدوان ظذ اشؿف ادُ  -1

 وبذفؽ تؽقن ذريعة فؾؼك باهلل. ،أهنا ذريعة إػ تعظقؿ ادخؾقؿات -2

ـ رج م: إكام افذي خَي ؽامرا فقس ؾقف مضاهاة لخؾؼ اهللوافتصقير باف

، وفقس معـك أكـا كطؾؼ ظؾقفا صقرة أهنا هق خؾؼ اهلل ظز وجؾ افؽامرا 

، هؾ ؾقفا تشبقف بخؾؼ اهلل ؾؾـسك آشؿ وفــظر ؾقام تصـعف حرام ،

، وهك ظبارة ج خؾؼ اهللرِ إكام هل خُت ، ومضاهاة ؟ افظاهر أكف فقس ؾقفا
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ت افصقرة ؾؼط فقس وثبَّ  ،ـؿـ يـظر ذم ادرآة :ظـ حبس طؾ افشخص

 .أـثر مـ ذفؽ

وفقس هذا مـ افتصقير افذي هنك ظـف افـبل صذ  ،ؾافظاهر جقاز ذفؽ 

 .وافعؾؿ ظـد اهلل .اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم رء

 ادحرمقن فؾتصقير افػقتقؽرايف حتريؿفؿ ظذ اآليت ذـره: كوؿد بـ

 يف هذا افتصقير مضاهاة خلؾؼ اهلل :

ضاهاة لخؾؼ اهلل فقس ذم افتصقير بافؽامرا أي مأكف   :واجلــقاب 

 .شبحاكف وتعاػ

وفقست  ،ؼطت بافؽامرا هل خؾؼ اهلل بافػعؾؾفذه افصقرة افتل افتُ 

 صقرة مضاهقة لا !!

عفا ، تـصب ـْ ، وؾقفا مَ ـ ادصقريـ أو افتصاويرعْ وإحاديث افتل ؾقفا فَ 

ؾ خَّ دَ افشخص ؿد تَ  : ٕنوتتـزل ظذ افتامثقؾ أو افصقر ادرشقمة بافقد

  .ؾقفا بقده

 ؾ وضبع فصقرة هل خؾؼ اهلل ظزؼْ ق كَ ، ؾنكام هأما افتصقير بآفة افؽامرا

 وجؾ !
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هق صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هؾ افتصقير افذي ؿصده افـبل  :افسمال افرابع

 افتل بغ أيديـا ؟! افتصقير افذي يف أزمـتـا بافؽامرات هذه 

تقؽراؾقة هذه افتصاوير وافؽامرات افػق ٓ أشتطقع اْلزم بلن اجلقاب:

وإن  ،يؼصدها صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مل يؽـ افـبل -ادقجقدة ذم أزمتـا

اختؾػ أهؾ افعؾؿ  :، وفؽـ أؿقلــت أختار ذفؽ وأؤيده وأرجحف 

 غ بلن، وأختار ـام شؾػ ؿقل افؼائؾون ذم ادسلفة ظذ ؿقفغادعاس

   .افؽامرات هذه مل يؽـ يؼصدها افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 ظـد اهلل تعاػ . وافعؾؿ

 ؟ـةأو فعؾؾ معق هؾ حتريؿ افتصقير أمر تعبدي :افسمال اخلامس

ال افعؾامء ادتؼدمغ واْلؿع ٕؿقمـ خالل افبحث وافتحرير 

، وإكام هق فعؾؾ اتعبدي   احتريؿ افتصقير فقس أمرً  ، تبغ أنوادعاسيـ

  .معقـة
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 ؟افسمال افسادس: ما افعؾة مـ حتريؿ افتصقير

 :تتؿثؾ يف  اآليتاب: اجلق

بقء مـ  ف صخص صقًئابِّ َش ومعـاها أن يُ  .وجؾ ـ مضاهاة خؾؼ اهلل ظز 2 

 .وحخمؾقؿات اهلل افتل ؾقفا رُ 

ـؼؾ افذي يؾتؼط بافؽامرا  يَ  : ٕنوٓ يقجد هذا ذم افتصقير افػقتقؽراذم

  .ؾخه دَ تَ  فوفقس فف ؾق ،خؾؼ اهلل ويطبعف بقاشطة أفة

ٕكف مضاهاة  :اعؾ افتصقير ؾفق ؽر جائز مطؾؼً أما ؾِ و :ؿال ابـ ظابديـ

 .(1)لخؾؼ اهلل تعاػ ـام مر

 :افؽقيتقة ويف ادقشقظة افػؼفقة  

 .افعؾة هل ما ذم افتصقير مـ مضاهاة خؾؼ اهلل تعاػ 

ـؾػظ حديث ظائشة  :وأصؾ افتعؾقؾ بذفؽ وارد ذم إحاديث ادتؼدمة 

وحديث أيب هريرة ريض اهلل  شاهللافذيـ يضاهقن بخؾؼ »ريض اهلل ظـفا: 

 .ش؟!ا ـخؾؼلـ أطؾؿ ُمـ ذهب خيؾؼ خؾؼً ومَ »ظـف: 

                                                 

 (.650/ 2ابديـ)حاصقة ابـ ظ( 2)
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ـُ قَّ ـ َص مَ »ويشفد فذفؽ حديث:    شوحػ أن يـػخ ؾقفا افره ؾِّ ر صقرة 

يؼال لؿ: أحققا ما  ،ا يقم افؼقامة ادصقرونأصد افـاس ظذابً »وحديث: 

 .(1)شخؾؼتؿ

ا ؿدرة الخافؼ ظز قرة متحديً ادؼصقد بافتعؾقؾ هبذه افعؾة مـ صـع افص 

وجؾ، ورأى أكف ؿادر أن خيؾؼ ـخؾؼف، ؾريف اهلل تعاػ ظجزه يقم افؼقامة، 

 .(2)وح ذم تؾؽ افصقربلن يؽؾػف أن يـػخ افره 

  .ـ تعظقؿ ؽر اهلل 2 

 :افؽقيتقة جاء يف ادقشقظة افػؼفقة 

ئقل إمر ـقن افتصقير وشقؾة إػ افغؾق ذم ؽر اهلل تعاػ بتعظقؿف حتك ي 

 عبد مـ دون اهلل تعاػ. إػ افضالل وآؾتـان بافصقر، ؾتُ 

ث وافـاس يـصبقن َتاثقؾ عِ وذفؽ أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بُ 

 فؾؼك يعبدوهنا، يزظؿقن أهنا تؼرهبؿ إػ اهلل زفػك، ؾجاء اإلشالم حمطاًم 

                                                 

 (.204/ 22ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة ) (2)

 (.205/ 22ادصدر افسابؼ) (2)
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عؼقل ا فا أن صعاره إـز )ٓ إفف إٓ اهلل( ومسػفً وافقثـقة، معؾـً 

 .(1)همٓء

 مضاهاة لخؾؼ اهلل ظز  فأن افتصقير بافؽامرا هذا فقس ؾق احلاصؾ: 

 ـؼؾ ظذ ورق بقاشطة أفة ؾحسب !وإكام يُ  ،بؾ هق خؾؼ اهلل ،وجؾ

ا ظبارة ظـ حبس طؾ بآفة افؽامرا، ؾؿرجعفا ؾافتصقير افػقتقؽراذم هذ

ؾؾقس ذم افؽامرا  .إكام هق خؾؼ اهلل ا،أو خؾؼً  ا، فقس هذا إيادً لخؾؼ اهلل

 فسبب افتحريؿ! كادعـ اهذ

مـ أكقاع  ارج ظـ ـقكف كقظً افػقتقؽرايف ال خَي   افتصقير إن :ؿافقاو

، يف  اوفذفؽ ؾنكف ُيسؿك تصقيرً  :ـؼش بافقد، افذي يُ  افتصقير األخرى

 .افؾغة ويف افؼع  ويف افعرف

 ل )افشؽؾ(ؾألن افصقرة ذم افؾغة ه ،فغة  اك تصقيرً ؿا ؾلما ـقكف ُيَس 

، بام ؾقفا افتصقير ق ظذ شائر أكقاع افتصقير وافصقردُ ْص وهذا ما يَ 

 .بافؽامرا

ؾألن افـصقص افؼظقة افتل وردت ، اذظً ا ك تصقيرً ؾلما ـقكف ُيسؿا 

ا ، ومل ختص أو تستثـل كقظً ومطؾؼة بشلن افصقر وافتصقير وردت ظامة 

                                                 

 (.205/ 22ادصدر افسابؼ ) (2)
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: ؾ افؼظل باشتثـائفورد افدفق ، إٓ ما مـ أكقاع افتصقير مـ افعؿقم

، ٓ مـ حقث آشتعامل ، مـ حقثـؾعب إضػال وافصقر ادؿتفـة

 .افصـاظة

ف ظؾقف شائر أكقاع ؾألن هذا تعارَ  ا،ظرؾً ا ك تصقيرً ؿا ؾلما ـقكف ُيَس  

  ا.ؼ ظؾقف تصقيرً ؾِ طْ ، ؾافؽؾ يُ افـاس

 ذم اافتؼاط صقرة بقاشطة افؽامرا فقس تصقيرً  إن :أؿقل وباهلل افتقؾقؼ

ؾافتصقير ادـفل ظـف ذم إحاديث إكام هق ما ـان مـ صـع  :حؼقؼة إمر

ر فؾـاس أكف يستطقع اإلبداع وآخساع فِ ظْ فقُ  :اإلكسان ورشؿف بقده

ظـ  اأما افتصقير بافؽامرا ؾفق خيتؾػ َتامً  .وظـده الخزة واإلمؽاكقات

، فقس ة هل مـ خؾؼ اهللقوإكام هق افتؼاط فصقرة حؼقؼ. افتصقير بافقد

  .فؾبؼ ؾقفا أدكك تدخؾ

صذ اهلل ظؾقف  أو افؾعـ افقارد ظـ افـبل لؾال يتـزل افـف ،وظذ ما شبؼ

صذ اهلل ظؾقف  افـبل : ٕنذم إحاديث ظذ افتصقير بافؽامراوشؾؿ  

زماكف  ذم ؾفذا افتصقير مل يؽـ مقجقًدا ،يؽـ يؼصده دا هنك ظـف ملوشؾؿ  

 !! صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  أصاًل 
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أن ابـ ظباس ريض اهلل  (4002) وؿد جاء يف صحقح افبخاري برؿؿ

أخزين أبق ضؾحة ريض اهلل ظـف، صاحب رشقل اهلل صذ اهلل  ؿال: ظـفام

ا مع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، أكف وـان ؿد صفد بدرً  ،ظؾقف وشؾؿ

فتل ؾقفا يريد افتامثقؾ اش ا ؾقف ـؾب وٓ صقرةٓ تدخؾ ادالئؽة بقتً »ؿال: 

 .إرواح

  :ـ رمحف اهلل ـ لؿال افعقـ

م بف ابـ افتغ زَ وَج   ،ؿافف افؼابز .هق مـ ؿقل ابـ ظباس ؿقفف: )يريد( 

 .(1)وافتامثقؾ َجع َتثال، وهق افصقرة .ا فعؿقمفا فف وختصقًص تػسرً 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.220/ 27ظؿدة افؼاري ذح صحقح افبخاري ) (2)
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  :يف مصألة التصوير الفوتوغرايف والفيذيو  وشروط رلك يَّالراجح لذ 

 وبعد : ،وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل ،هللاحلؿد 

 :وظؾقف أتقـؾ ،، وبف أشتعغأؿقل وباهلل افتقؾقؼ

ح فديَّ ـ وافعؾؿ ظـد اهلل تعاػ يسج مسلفة افتصقير بافؽامرابعد بحثل  

، ؽامرا مـ افتصقير ادباح احلاللافتصقير باف : أنـ بال تردد وٓ صؽ

 ل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ؾاظؾف ـ افـبعَ وفقس هق افتصقير افذي فَ 

 ش؟!ذهب خيؾؼ ـخؾؼل ومـ أطؾؿ ُمـ » :ك ظـف اهلل وؿال ؾقفوٓ افذي هَنَ 

ومل خيؾؼ  د مـ ظدمقجِ ر مل يُ صقِّ وهذا ادُ  اإلياد مـ ظدم ( :)ؾالخؾؼ

شخص  ـام هل ـام صقرة اف تط ظذ زر أفة ؾخرجغَ ، وإكام َو اصقئً 

  .بافؽامرا أي مضاهاة لخؾؼ اهلل ، ؾؾقس ذم افتصقيرخؾؼف اهلل تعاػ

  .هذا  وٓ أرى أي ماكع مـ آحتػاظ بافصقرة فؾذـرى

هذا افؼقل أئؿة أظالم وأصقاخ إػ ؾؼد شبؼـل  ،ومل أتػرد هبذا افرأي

  .أحسبفؿ ـذفؽ وٓ أزـقفؿ ظذ اهلل  ،أؾاوؾ ظؾامء

ُمـ  ؽريظذ  اؾال أكؽر إضالؿً  ،افرأيهذا وترجقحل  اختقاريومع 

ؾؼد اختار هذا افرأي  :ريرى حرمة افتصقير ويـزفف ظذ ظؿقم افتصقي

ؿافقا  ـؾقن ذم افعؾؿ وافػضؾ ظـ افذيؼِ ٓ يَ   اأئؿة أؾاوؾ أظالم أيًض 

 .باْلقاز
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إذ ٓ ؾرق بقـفام  :وما يـطبؼ ظذ افتصقير افػقتقؽراذم يـطبؼ ظذ افػقديق

 .وافعؾؿ ظـد اهلل تعاػ  ،ؾقام يظفر يل

ظبد اخلافؼ ـ بـ ـا أن أكؼؾ ـَّلم ؾضقؾة افشقخ  ظبد افرمحـ ويطقب  يل ه

 :حػظف اهلل ـ

وذم الختام كؼقل دـ يػرق بغ صقرة آفة وآفة : إن تػريؼؽ باضؾ 

  !وؿقاشؽ ؾاشد

طبع افصقرة ظذ افقرق ؽر إن صقرة آفة افتصقير افتل تَ ) :ـ ؿالؾؿَ 

تطبع افصقرة، وإكام  جائزة، وأما آفة افتصقير افتؾػزيقين ؾجائزة ٕهنا ٓ

بغر ظؾؿ ٕن أفة  ؿقلؾفذا تػريؼ بغر ؾارق، و (.تـؼؾ إوقاء ؾؼط

ا احلافتغ، والخالف ذم ضبع افصقرة، ؾآفة تهل افتل تـؼؾ افصقرة ذم ـؾ

ويؿؽـ  ،افتصقير افضقئل تطبع افصقرة ظذ ظاـس أو ذيط مسجؾ

ظذ صاصة  ؾتبؼك مطبقظة بافضقء ،ـذفؽ إيؼاف افصقرة دون احلرـة

ا افصقرتغ فقستا مـ مضاهاة خؾؼ اهلل ذم رء. ؾال تافتؾػزيقن، وـؾ

 داظل فؾتػريؼ بغ هذا وهذا.
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ر قَّ َص وأؿقل هذا ٕن بعض أشاتذتـا ومشاخيـا يبقح فـػسف أن يُ  

لن افصقرة ادطبقظة ظذ ببافتؾػزيقن وظذ أذضة افػقديق، وؿد يػتل 

 .افقرق ٓ دمقز

 ػريؼ بال شبب يقجب افػرق.وهذا ـام ذـركا ت 

 وأطـ أن أكف ؿد ووح افسبقؾ، وطفرت احلجة إن صاء اهلل. 

 واهلل أظؾؿ بافصقاب. ،وهذا مبؾغ ظؾؿل ومـتفك اجتفادي 

وإن ـان ما ؿؾت خطل ؾفق مـل ومـ  .ؾؿـ اهلل اؾنن ـان ما ؿؾت حؼ   

فشقطان وذـف، وأظسف وأشتغػر اهلل مـ ذ كػز وذ ا ،افشقطان

واهلل ادسئقل أن يز كؼيص وأن يعػق  ،وؿؾة بضاظتل صقر ظؾؿلبؼ

ًٓ  .ظـل  .(1)اوأخرً  واحلؿد هلل أو

بافؽامرا  افتصقير ـ ؿال بجقازضابط مَ  ـر أذـرهذا وبعد افذي ذُ  

ـصقرة  :تقي افصقرة ذاهتا ظذ حمرمأٓ حتوهق  ،واالحتػاظ بافصقر

 .وـذفؽ افػقديق.  امرأة ظارية أو كحق ذفؽ

 

                                                 

 خر صػحة يف افؽتاب (.آأحؽام افتصقير يف افؼيعة اإلشَّلمقة ) (2)
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صذ اهلل  يف زمان افـبل ةمقجقدافتل ـاكت أكقاع افتصقير ادطؾب افرابع: 

 :صحابة وافتابعغ وأتباع افتابعغواف ظؾقف وشؾؿ

هلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وأصحابف اافتصقير ادقجقد ذم زمان رشقل 

 ٓ خيرج ظـ كقظغ : -وافتابعغ وأتباع افتابعغ روقان اهلل ظؾقفؿ

  .ـ افرشؿ 1 

 .افـحت ـ  2

 :ؿال ابـ ادؾؼـ

 -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -ؾقف أيًضا مـ افػؼف: اإلباكة ظـ ـراهة افـبل 

ام يقمئٍذ إك ألة افتل ـاكت ذم افبقت ؾقف صقرة، وذفؽ أن دخقفف بقًتا

 .(1) ـاكت َتاثقؾ وصقًرا

 افتصقير ذم زمان ام ابـ ادؾؼـ ـ رمحف اهلل ـ أن مـ ـالم اإلمغَّ بَ ؾتَ  :ؿؾت 

 وافرشؿ (.، : )افتامثقؾافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان يطؾؼ ظذ أمريـ

 

 

 

                                                 

 (.362/ 22افتقضقح فؼح اجلامع افصحقح ) (2)
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 :ؿال ابـ ادؾؼـ

وهل حجارة ـاكت  -بضؿ افصاد وشؽقهنا -صب)إكصاب( َجع كُ و

حقل افؽعبة يذبحقن لا. ؿال افطزي: مل تؽـ أصـاًما: ٕن إصـام 

 .(1)ـاكت َتاثقؾ وصقًرا مصقرة، وافـصب ـاكت حجارة جمؿقظة

 تعريػ افرشؿ : -أواًل 

 ؿال ابـ مـظقر:

ْشُؿ: إََثرُ  ـَ  .َوِؿقَؾ: َبِؼقَُّة إََثرِ  .افرَّ َوِؿقَؾ: ُهَق َما َفْقَس َفُف َصْخٌص ِم

َثارِ  ْٔ  .(2)ا

هل افصقر افتل يصـعفا اإلكسان بؿؼدرتف  :ويف افتعريػ ادعاس 

وؿدرتف ظذ ادحاـاة  ػـقةهبا ؿدرتف اف ارً ظفِ مُ  ،هبا خؾؼ اهلل امضاهقً  ،افذاتقة

)افػـان( ـبواإلبداع وادضاهاة، وهذه افصقر هل افتل يسؿك صاكعفا 

 .(3)ٕكف ذم كظر افـاس مبدع ؿد واهك إصؾ أو صابف احلؼقؼة

 :ظؾقف وشؾؿ ذم  افتصاوير ظـ صقئغ افـبل صذ اهلل  لوٓ خيرج هن ؿؾت:

                                                 

 (.444/ 20افتقضقح) (2)

 (.242/ 22فسان افعرب ) (2)

ظبد اخلافؼ بـ فؾشقخ ظبد افرمحـ   ،(24أحؽام افتصقير يف افؼيعة اإلشَّلمقة)ص (3)

 .ـ حػظف اهلل  ـ
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 افتامثقؾ .  أحدمها :

 كسان .ؿ بقد اإلِش ما رُ  :افثاين

ؾؼد حتؼؼ ذم افصقرتغ افعؾة افتل هنك افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ 

  .وجؾ  ل مضاهاة خؾؼ اهلل ظزافتصاوير مـ أجؾفا ، وه

 ـ افـحت: 2 

  :-(97/ 2فسان افعرب ) ر ذم قؿال ابـ مـظـام  -وافـحت هق

اِر الخََشَب. َكَحَت افَؼْؼُ افـَّْؼُ وَ  ا َقهَ حْ كَ َة وَ بَ َش الخَ  . وافـَّْحُت: َكْحُت افـَّجَّ

ـَ الخََشِب ةُ اتَ افـهحَ ، ؾاْكَتَحَتْت. وَ اا َكْحتً ا وَيـَْحُتفَ َيـِْحُتفَ  . وَكَحَت : َما ُكِحَت ِم

ـْ َذفَِؽ. َوذِم افتَّـِْزيِؾ اْفَعِزيِز: : َؿَطَعفُ َؾ َيـِْحُتفُ بَ اْلَ  ـَ }، َوُهَق ِم َوَتـِْحُتقَن ِم

باِل ُبُققتًا ؾاِرِهغَ   .{اْْلِ

ف وشؾؿ ـان ظـ ضريؼ ؾافتصقير ذم زمان افـبل صذ اهلل ظؾق :ؿؾت

بخالف آفة افتصقير ـام  ،هـاك جفد ومضاهاة :، أيافرشؿ وافـحت

 تؼدم.
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 :افعؾة مـ حتريؿ افتصقيرادطؾب اخلامس: 

 َتفقد:

ؾـا رَ وكطقع ، شقاء ظَ هلل وفؾرشقل ذم ـؾ أمر وهنل إصؾ أن كستجقب 

أو مل كعرؾفا ، فؽـ  ،دف مـ وراء هذا إمر أو افـفلد والؼِص افعؾة وادَ 

وجؾ وهنك  ك ظـفا اهلل ظزؾتؿس فبعض إمقر افتل هَنَ ؿد تُ  هـاك ظؾؾ 

 .ظـفا رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

، وذم ثـايا إحاديث افتل ذم افتصقير وادسلفة افتل معـا هل مسلفة 

 .رم افتصقيرحتريؿ افتصقير ؾقفا بعض افعؾؾ افتل مـ أجؾفا ُح 

وافعؾؿ ظـد  ،ووؿػت تؾ حتريؿ افتصقير ـ ؾقام بحثت وظؾؿفقؽ ظؾإو 

 :اهلل تعاػ

 :وجؾ مضاهاة خؾؼ اهلل ظز ـ  1

ظائشة ريض ظـ  ما ُرِوي مـ ظؾؾ حتريؿ افتصقير  كفومـ إدفة ظذ أ

م رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ شػر، وؿد دِ : ؿَ ؿافت اهلل ظـفا

ذ شفقة يل ؾقفا َتاثقؾ، ؾؾام رآه رشقل اهلل صذ اهلل رام يل ظشست بؼِ 
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ا يقم افؼقامة افذيـ يضاهقن أصد افـاس ظذابً »ظؾقف وشؾؿ هتؽف وؿال: 

 .(1)ؿافت: ؾجعؾـاه وشادة أو وشادتغش بخؾؼ اهلل

 ؿال احلاؾظ ابـ حجر: 

 .(2)فقن ما يصـعقكف بام يصـعف اهللشبِّ يُ  :أي ،افذيـ يضاهقن بخؾؼ اهلل

 :بـ ادؾؼـؿال ا

ر صقرة ؽر مضاهاة ما خؾؼ ربف وإن ـان يػعؾف خمطًئا، قَّ ـ َص ؾلما مَ 

 .(3)ـ واهك ربف بتصقيرهؾغر داخؾ ذم معـك مَ 

 .(4)ويضاهقن: يشاـؾقن ويشاهبقن  :ـ رمحف اهلل ـ  اوؿال أيًض 

  :مطافع األكقار ظذ صحاح اآلثارجاء يف 

ـَ ُيَضاُهقَن َخْؾَؼ اهللِ»ؿقفف:  ِذي يعاروقكف ويشبفقن أكػسفؿ باهلل : أي شافَّ

 .ذم صـعفا أو صـعتفؿ لا

ـفؿ مـ هيؿزه، وم .خمؾقؿات اهلل شَخْؾَؼ اهللِ»وحيتؿؾ أن يؽقن ادراد بـ  

 .(1)ومـفؿ مـ ٓ هيؿزه

                                                 

 (.2207( ومسؾؿ )5954أخرجف افبخاري ) متػؼ ظؾقف: (2)

 (.387/ 20ؾتح افباري) (2)

 (.296/ 28افتقضقح فؼح اجلامع افصحقح ) (3)

 (.202/ 28) سابؼاف (4)
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ا رً صقِّ ا بادديـة، ؾرأى أظالها مُ دخؾت مع أيب هريرة دارً  أبق زرظة:ؿال  

ظـ رب   ظؾقف وشؾؿ يؼقليصقر، ؿال: شؿعت رشقل اهلل صذ اهلل

ؾؾقخؾؼقا حبة، وفقخؾؼقا  ؟ـ أطؾؿ ُمـ ذهب خيؾؼ ـخؾؼلومَ : »افعزة

 .(2)شذرة

 ؿال احلاؾظ: 

 .(3)افتشبقف ذم ؾعؾ افصقرة شـخؾؼل» :وؿقفف

 ؿال ابـ ظابديـ:

 .(4)ظؾة حرمة افتصقير ادضاهاة لخؾؼ اهلل تعاػ

  :خشقة ظبادة هذه افصقرـ  2 

َٓ  } وؿد ؿال تعاػ : َٓ ُشَقاًظا َو ا َو َٓ َتَذُرنَّ َود  َٓ َتَذُرنَّ آِلََتُؽْؿ َو َوَؿاُفقا 

 ًٓ َّٓ َواَل َٓ َتِزِد افظَّادَِِغ إِ ثًِرا َو ـَ ا َوَؿْد َأَوؾهقا   {َيُغقَث َوَيُعقَق َوَكْنً

 .[24، 23]كقح: 

 .(1)وهذه أشامء أصـامفؿ افتل ـاكقا يعبدوهنا مـ دون اهلل

                                                                                                                                                       

(2) (4 /355). 

 (.2222( ومسؾؿ )5953أخرجف افبخاري ) متػؼ ظؾقف: (2)

 (.386/ 20ؾتح افباري) (3)

 (.647/ 2حاصقة ابـ ظابديـ) (4)
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ـاكقا أهنؿ  -ـتب افتػسر وظزاه افؼرضبل فؾجؿفقر ذم بعض  وؿد ُذـر

ا صاحلغ بغ آدم وكقح، وـان لؿ أتباع يؼتدون هبؿ، ؾؾام ماتقا ؿال ؿقمً 

أصحاهبؿ افذيـ ـاكقا يؼتدون هبؿ: فق صقركاهؿ ـان أصقق فـا إػ 

دب إفقفؿ  ،ؾصقروهؿ، ؾؾام ماتقا وجاء آخرون !افعبادة إذا ذـركاهؿ

 .(2)ؾعبدوهؿ !ن ادطرقْ ؼَ ْس : إكام ـاكقا يعبدوهنؿ وهبؿ يُ إبؾقس ؾؼال

ما ـاكت  :وافذي أوجب افـفل ظـف ذم ذظـا واهلل أظؾؿ :ؿال ابـ افعريب 

عبدون، رون ويَ صقِّ افعرب ظؾقف مـ ظبادة إوثان وإصـام، ؾؽاكقا يُ 

 ع اهلل افذريعة ومحك افباب.طَ ؾؼَ 

 -مـ افصحقح ؿقل افـبل  ؾؼد ؿال حغ ذم افصقر وظؿؾفا ؾنن ؿقؾ:

وح، ر صقرة ظذبف اهلل حتك يـػخ ؾقفا افره قَّ ـ َص مَ : »-ظؾقف افسالم 

ؾ بغر ما ؾَّ : ؾعَ شفقن بخؾؼ اهللشبِّ افذيـ يُ »وذم رواية: ش. وفقس بـاؾخ

 زظؿتؿ.

                                                                                                                                                       

 (.234/ 8تػسر ابـ ـثر) (2)

 ، (307/ 28تػسر افؼرضبل )و ( 235/ 8كظر تػسر ابـ ـثر)ا (2)

 (. 2/889تػسر افسعدي)و
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ر ظؾة افتشبقف بخؾؼ اهلل، وؾقفا زيادة ظؾة ـَ ظـ افصقرة، وذَ  كهَنَ  ؿؾـا:

ف ظذ أن كػس ظؿؾفا معصقة، ؾام طـؽ بَّ ظبادهتا مـ دون اهلل، ؾـَ 

 ؟!بعبادهتا

ا، وؿد ورد ذم ـتب افتػسر صلن يغقث ويعقق وكن، وأهنؿ ـاكقا أكاًش  

 دوا. بِ روا بعد مقهتؿ وظُ قِّ ثؿ ُص 

وؿد صاهدت بثغر اإلشؽـدرية إذا مات مـفؿ مقت صقروه مـ خشب 

ـَ  تف إن ـان زَّ ه بَ قْ َس ذم أحسـ صقرة، وأجؾسقه ذم مقوعف مـ بقتف و

 ؾقتفا إن ـاكت امرأة، وأؽؾؼقا ظؾقف افباب.وحِ  ،رجاًل 

ح افباب ]ظؾقف[ تَ ؾَ  ،ا مـفؿ ـرب أو دمدد فف مؽروهؾنذا أصاب أحدً 

رة حزكف قْ ؽن َش حتك يَ  (ـان وـانـ)وجؾس ظـده يبؽل ويـاجقف ب

 .بنهراق دمقظف، ثؿ يغؾؼ افباب ظؾقف ويـكف ظـف

 .(1)مـ َجؾة إصـام وإوثان اهنوإن َتادى هبؿ افزمان يعبدو 

يظفر فـا مـ افـصقص افـبقية  :ُمؿد بـ ظع افصابقينؿال افدـتقر 

افعؾة يف حتريؿ افتامثقؾ وافصقر  هل ادضاهاة وادشاهبة خلؾؼ  أن افسابؼة

 : يدل ظذ ذفؽ  .اهلل تعاػ

                                                 

 (.9/ 4افعؾؿقة ) /ط ،أحؽام افؼرآن (2)
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 .شيقم افؼقامة افذيـ يضاهئقن بخؾؼ اهلل اأصد افـاس ظذابً »حديث :  -أ

بقن . . . يؼال لؿ : أحققا ذَّ إن أصحاب هذه افصقر ُيعَ » وحديث :  -ب

 .شما خؾؼتؿ

ـ أطؾؿ ُمـ ذهب خيؾؼ ـخؾؼل . . . ؾؾقخؾؼقا حبة ، ومَ »وحديث :  -ج 

 .شأو ؾؾقخؾؼقا صعرة

 .اهلل وادضاهاة فصـعف جؾ وظال : افتشبف بخؾؼ اؾافعؾة هل إذً 

افبعد ظـ مظاهر افقثـقة،  : يف حتريؿ افتصقير هل اـام أن احلؽؿة أيًض 

 .ومحاية افعؼقدة مـ افؼك  وظبادة إصـام

ظـ ضريؼ ) افصقر وافتامثقؾ ( ـام  ؾام دخؾت افقثـقة إػ إمؿ افغابرة إٓ 

وؾقف ؿقفف ظؾقف افصالة  ،دل ظؾقف حديث أم شؾؿة وأم حبقبة افسابؼ

ا ظذ ؿزه قْ ـَ أوفئؽ ـان إذا مات ؾقفؿ افرجؾ افصافح ، بَ »  :وافسالم

وفئؽ ذار خؾِؼ اهلل يقم ، أروا ؾقف تؾؽ افصقرقَّ ، ثّؿ َص  امسجدً 

 .(1)شافؼقامة

 

 

                                                 

 (.2/502روائع افبقان يف تػسر آيات األحؽام ) (2)
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 :تعؾقؼ افصقر افػقتقؽراؾقة ادطؾب افسادس: 

 :ادسلفة ظذ ؿقفغهذه ن يف واختؾػ أهؾ افعؾؿ ادعاس

  .ٓ يقز دا ؾقف مـ تعظقؿ ؽر اهلل مـ ادخؾقؿات: افؼقل األول

  .ر أهؾ افعؾؿ ادعاسيـوهق ؿقل َجاه

 .يقز تعؾقؼفا إذا مل يؽـ ظذ وجف افتعظقؿ :افؼقل افثاين

 .، وافشقخ ظبد اهلل ادصؾحجاد احلؼ افشقخ جاد احلؼ ظع لوهق ؿق 

 :جاد احلق ـ رمحه اهلل ـ يفتوى الشيخ جاد احلق عل

 .بغ افتحريؿ وافؽراهة افضقئلحؽؿ افرشؿ  ذم ؾػ افػؼفاءاختَ  

رواها افبخارى وؽره  لافـبقية افؼيػة افت دل ظؾقف إحاديثت وافذي 

 افضقئلأن افتصقير  -افػؼف ـتب ذممـ أصحاب افســ وترددت 

بلس بف، إذا خؾت  ٓ :فإلكسان واحلققان ادعروف أن وافرشؿ ـذفؽ

وخؾت  ،ـة افتؽريؿ وافعبادةظِ افصقر وافرشقم مـ مظاهر افتعظقؿ ومَ 

ؽريزة اْلـس وإصاظة افػحشاء وافتحريض ـذفؽ ظـ دواؾع حتريؽ 

 . ادحرمات ظذ ارتؽاب

ـة ظِ ظـ مَ  ادـازل ٓ بلس بف متك خؾت ذمعؾؿ أن تعؾقؼ افصقر ومـ هذا يُ 
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 ض ظذ افػسؼرِّ حُتَ  لومل تؽـ مـ افصقر أو افرشقم افت افتعظقؿ وافعبادة،

 .(1)واهلل شبحاكف وتعاػ أظؾؿ . وافػجقر وارتؽاب ادحرمات

 :ذ افػؼف ببَّلد احلرمغأشتا، افدـتقر خافد بـ ظبد اهلل  ادصؾحؾتقى 

 ؟قز تعؾقؼ صقر األمقات يف افبققتهؾ حي س:

وذفؽ دا جاء مـ  ا:ـ يراه حمرمً ـ أهؾ افعؾؿ مَ تعؾقؼ افصقر مِ  اجلقاب:

 .افـفل ظـ تعؾقؼ افصقر

 .ا ؾقف مـ دمديد احلزنصقر دِ افب تعؾقؼ تجـَّويص بف أن يُ وافذي أُ  

، افذي إذا ـان ذفؽ ظذ وجف افتعظقؿ ؾفق ،ظـ افتعؾقؼ لأما افـفو

: ـافتعؾقؼ فؾتعريػ أو رَخ آأما إذا ـان هذا ظذ وجف  .شك مـف افػتـةخُي 

 .(2)رؿـع مـف مـ تعؾقؼ افصقافتعؾقؼ فؾعادة ، ؾفذا ٓ يدخؾ ؾقام يُ 

قارد فؾـفل اف :أـثر افعؾامء ظذ مـع تعؾقؼ افصقر افػقتقؽراؾقة احلاصؾ :

ن هذا افـفل يعؿ ـؾ إ :، وؿد ؿافقاذفؽ ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿذم 

  .ؾفق إذن حرام ،صقرة

                                                 

 )افـت( . ادقشقظة افشامؾة فػتاوى األزهر ظز افشبؽة افعـؽبقتقة (2)

 ظز مؼطع ؾقديق ظز افـت )مقجقد ظذ افققتققب(. (2)
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ع افتعؾقؼ إذ ـان فؾتعظقؿ أو ـِ إكام مُ  :وافذيـ ؿافقا بجقاز ذفؽ ؿافقا

 ـافتعريػ أو تعؾقؼ صقرة ظاملِ  ؛فؾعبادة ، وما دون ذفؽ ؾال حرج ؾقف

دوه بعدم قَّ ؾؼَ   رأى صقرتف.ـؾامسحؿ ظؾقف سحؿ ظؾقف أو وافد يُ يُ 

ذم دمديد  آ تؽقن شببً أ، وي افصقرة ظذ حمرموأٓ حتتق ،افتعظقؿ

واهلل  .ذم ؾتـة افعباد ا، أو شببً فؾتسخط ظذ ؿدر اهلل اأو شببً  ،إحزان

 ادقؾؼ .

 رمحة اهلل ظؾقف. ،ظذ رأي افشقخ افػؼقف جاد احلؼ وأكا :أمحد( ؿؾت)
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اخلاَتة 

 ؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل.احل

 وبعد: 

 .وهبذا افؼدر مـ افبحث أـتػل

وما ـان مـ  .وما ـان ذم هذه افرشافة مـ صقاب ؾؿـ اهلل وحده 

 .خطل ؾؿـ كػز ومـ افشقطان

ولذا ـان  :ومسلفة افتصقير بافؽامرا هذه مـ ادسائؾ ادعاسة 

صذ  ذم زمان رشقل اهلل افعؾامء ومل تؽـ مقجقدة  ؾقفا خالف بغ

إكام ادقجقد ذم زمان  ،هبذه افطريؼة ادقجقدة أناهلل ظؾقف وشؾؿ 

فرشؿ او .وأصحابف هق صـاظة افتامثقؾ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افـبل

 .وافـؼش بافقد

 ل،ج صقرة افشخص ـام هرِ آفة تصقير خُتْ  أما أن تؽقن هـاك  

وإكام خؾؼ  ،وجؾظز ، فقس ؾقف مضاهاة لخؾؼ اهلل ؾفذا خؾؼ اهلل

واهلل أظؾؿ   ،صقرتف ظذ ورؿة ؾحسب توؽاية ما ؾقف أن ضبع ،اهلل

  .، ٓ يدخؾفا افـفل وافؾعـ افقارد ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
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ًٓ  كوٓ أكس احب ؾفق ص ذم هناية افبحث أن أـرر صؽري هلل أو

، ثؿ أصؽر صقخـا حسـة إيام افـعؿة وافػضؾ وافثـاء احلسـ

، حػظف اهلل مصطػك بـ افعدوي ث ؾضقؾة افشقخ دِّ حَ مة ادُ الَّ افعَ 

  .ا زال يؼدم ويبذلمم ودَّ ، ظذ ما ؿَ وبارك ذم ظؿره

 أشلل أن يرحؿ وافديت ويسؽـفا افػردوس إظذ.واهلل 

 واهلل ادُقؾِّؼ واهلادي إػ شقاء افسبقؾ.   

 وـتبف افباحث ادحؼؼ: أمحد بـ ُمؿقد بـ رجب

 افؼؿقة ــ مرصشفؾ احلسقـقة ــ  -ؿرية خافد بـ افقفقد  ــ مرـز مـشلة أبق ظؿر

 وـان االكتفاء مـ  هذا افؽتاب يف:

 م2024ـ  22ـ  27هـ ادقاؾؼ صبقحة يقم األربعاء 2436ـ صػرـ 25 

 02022263228هاتػ: 

 02552537620واتس: 

 تـبقف:

 :ظذ افشبؽة افعـؽبقتقة كؼ افؽتابتاريخ 

 هـ2440مجادى األوػ// 25صَّلة افػجر مـ يقم اجلؿعة بعد 

 م2029/  / ؾزاير 2 ادقاؾؼ


